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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Keskusta suurimpana 
puolueena 18

valtuutettua – Törmänen 
ääniharava s. 7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 13.4.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Koko perheen
hyvinvointipäivä Sarakylässä

Varaa oma aikasi:
Jalkahoitaja Leino Pirjo 

040 1871 760
Hieroja Lotta Karttunen

 044 2716 334
Hieroja Päivi Junna
050 3470 261
Kampaaja Ritu 

050 3550 943

~Tapahtuman järjestää Sarakylän maa- ja kotitalousnaiset~

Lauantaina 22.4. klo 10-14 Sarakylän koululla

Keskustelu “Mistä asioista muodostuu 
arjen hyvinvointi”:

Maija Nivalan johdolla kello 11-12. 
Tule keskustelemaan!

Lapsille 
askartelua ja 

puuhanurkka!

Paikalla 
kampaaja, jalkahoitaja, hieroja, 
Oriflame, PT-ravintovalmentaja 

Leena Särkelä, Vaatepuoti Hertta, 
Kenkämyyjä, Käsitöitä, 

Luonnon aromit 
Anni-Inkeri Törmänen ja paljon muuta~!

Tervetuloa!

KahviBuffet 
– tarjolla suolaista sekä makeaa

Kiirastorstaina 13.4. klo 9-18

Lauantaina 15.4. klo 9-14

Pitkäperjantaina ja  
pääsiäispyhinä suljettu

Hyvää pääsiäistä!
PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI. Puh. (08) 821 185

PALVELEMME:

Hei metsänomistaja!
Valtion avustuksien hakeminen nuoren metsän 
hoitoon avautuu 20.4.2017. Ota yhteyttä mhy:n 
metsäneuvojaan. Katsotaan yhdessä kohteet ja 
rahoitushakemukset kuntoon.

Juurikka Hannu  0400 183 351
Kuukasjärvi Jari  040 731 8418
Leppänen Teemu 040 148 6380
Kauppi Mika  040 715 7293
Tyni Jari  0400 286 499

Toimisto  020 413 7520

Arvoisat äänestäjäni!
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Sointu Veivo

Nöyrät kiitokset 
luottamuksestanne!

Juho 
Kellolampi

Lämpimät ja 
nöyrimmät kiitokset 

kaikille 
äänestäjilleni! 

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

SÄHKÖGRILLI-
SAVUSTIN MUURIKKA

NOKKELA 900W

7990

PORANTERÄ- JA 
RUUVIKÄRKISARJA

MAKITA 201-OS.

Rakentajan ja remontoijan 201-osai-
nen tarvikesalkku sisältää laajan vali-
koiman puu-, metalli- ja kiviporante-
riä sekä ruuvikärkiä ja -hylsyjä – sekä 
paljon muuta. Salkussa kaikki kulkee 
aina mukana, ja sen varastointi on 
helppoa.

4995
Asentamalla vastuksen laitteen run-
ko-osaan laite toimii savustimena. 
Vastus kansiosaan asennettuna laite 
muuttuu grilliksi, joka on lähes savu-
ton, sillä vastus on grillattavan ruoan 
yläpuolella. Liitosjohto 2 m.

Lämpimät kiitokset 
äänestäjillemme, 

ehdokkaillemme ja vaalityöhön 
osallistuneille tukijoille!

Vasemmistoliiton 
Pudasjärven osasto 

Jatkamme yhdessä eteenpäin.

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819Varaa aika

Kehysesittelypäivä 
torstaina 20.4.

SILMÄLASIEN 
ostajille 

AURINKOLASIT 
tai TOISET 

SILMÄLASIT 
kaupan päälle!

Kaupanpäällislaseihin pinnoitteet ja 
ohennukset veloitetaan erikseen. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Lääkäriajat: 
ke 19.4., 

ke 26.4. ja 
ke 3.5.

HUOM! To 13.4. liike auki klo 9-14!

Tervetuloa 

tutustumaan kevään 

hienoimpiin

 kehys-uutuuksiin!

Tarjolla pikkupurtavaa

PuU/voimistelujaosto

Tervetuloa! 

VOIMISTELU- JA  
LIIKUNTANÄYTÖS
keskiviikkona 19.4. 
klo 18.00 Tuomas 
Sammelvuo -salissa
Lippu 4 €

Esiintymässä mm. jaoston omat 
voimistelukoulut, välinevoimistelu, 
mixdance ja tanssillisen voimistelun 
ryhmät. Lisäksi kansalaisopiston 
tanhuryhmä ja Kurentanssin tanssijat.

Tilaisuudessa 
myydään arpoja ja 
väliajalla on buffet.

MAKSAJA: REIJO TALALA

Työ kotikunnan eteen jatkuu

Kiitän 
äänestäjiäni 

Reijo Talala

Kiitos 
äänestäjille

luottamuksesta! 

Auri
Haataja
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PUDASJÄRVEN DEMARIT
KIITTÄÄ LUOTTAMUKSESTA! 

KIITOS MYÖS TUKIJOUKOILLE!

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 www.tauonpaikka.fi

Palvelemme: joka päivä klo 9.00-18.00

Niemitalo

Aamiainen klo 9-11, 5,00 €
Noutopöytä klo 11-16, 8,90 €

Joka päivä hyvää ruokaa

Tervetuloa!PALVELEMME
PÄÄSIÄISENÄ

To 13.4. klo 9-20
Pe 14.4. klo 9-20
La 15.4. klo 9-20
Su 16.4. klo 9-20
Ma 17.4. klo 9-20

Keittiö avoinna pääsiäisen aikana 
joka päivä klo 9.00-18.00.

Maukasta 

Pääsiäistä!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa pääsiäispäivänä 16.4. kello 
10, Valtteri Laitila, Juha Kukkurainen, Tuomo Rahko ja 
Vox Margarita-kuoro. Messun jälkeen tarjotaan pääsi-
äisateria.

Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa 2. pääsiäi-
päivänä 17.4. kello 10, Juha Kukkurainen, Jukka Jaak-
kola.

Hiljaisen viikon iltakirkko seurakuntakodissa ke 12.4. 
kello 18, Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola.

Kiirastorstain messu seurakuntakodissa to 13.4. kello 
19, Juha Kukkurainen, Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola.

Kiirastorstain messu Sarakylän kappelissa to 13.4. 
kello 19, Timo Liikanen, Tuomo Rahko, kappelikuoro.

Pitkäperjantain sanajumalanpalveus seurakuntako-
dissa pe 14.4. kello 10, Valtteri Laitila, Jukka Jaakko-
la, kirkkokuoro.

Messu Askanmäen kotiseututalossa 2. pääsiäispäivä-
nä kello 13, Maria Niinivaara, Elisa Ojala.

Naistenpäivä seurakuntakodissa su 23.4. alkaa kello 
10 messulla, jossa saarnaa pastori Sanna Kerola. Vie-
raana naistenpäivässä Ulla ja Mauri Miettunen. Ilmoit-
tautuminen 19.4. mennessä kirkkoherranvirastoon puh. 
08 882 3100. Osallistumismaksu 10 €. 

Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan 
arpomalla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 
nuorta, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2017. 
Työaika ajoittuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yh-
teystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajankohta joka ei käy. 
Hakemukset 28.4. mennessä  sähköpostitse pudasjar-
vi.srk@evl.fi tai puhelimitse 08 882 3100 (kello 9-15). 

Miesten piiri seurakuntakodissa ti 18.4. kello 17.30, 
Marko Väyrynen.

Kuorot: Vox Margarita ke 19.4. kello 18, eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 19.4. kello 13. 

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ti 18.4. kello 18.

Lähetyksen Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10.00, tervetuloa tuoreen pullan äärelle kahville. 
Myytävänä rahkapiirakoita 12.4. Kirpputorille otetaan 
vastaan palkintoja arpajaisiin.

Kaikille avoin Sauvakävely, sauvakävelijät uimahal-
lilla ti 18.4. yhteinen vesijuoksu, kokoontuminen kello 
17.15.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 20.4. kello 12, 
ystäväkammaria ei to 13.4.

Lähimmäiset seurakuntakodissa ke 19.4. kello 17.

Naisten Pankki seurakuntakodissa (nuorisosalissa)  ti 
18.4. kello 18.

Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivä ”Eniten 
toivon rauhaa” Oulussa to 27.4. Lähtö Pudasjärvel-
tä kello 8.30 ja paluu kello 17 mennessä. Ajankohtais-
päivä on maksuton, Kirkon ulkomaanapu tarjoaa aa-
mukahvin ja lounaan. Koulutuksen järjestää Kirkon 
Ulkomaanapu, Oulun hiippakunta, Tuiran seurakunta. 
Ilmoittautuminen 20.4. mennessä kirkkoherranviras-
toon 08 882 3100.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviik-
koisin kello 10-13 ja maanantaisin iltaperhekerho kel-
lo 17-19. 

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12.00 ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217. 

Rauhanyhdistykset: Seurat Hirvaskosken ry:llä  pe 
14.4. klo 17 (Arto Lohi, Mikko Karjalainen). Pääsiäis-
seurat Sarakylän koululla su 16.4. kello 12 ja 19  (Toi-
vo Määttä, Risto Lauhikari).  Lähetysseurat seurakun-
takodissa ma 17.4. kello 16 (Samuli Leppänen, Timo 
Lyytikäinen).

Haudattu:  Eino Vilho Illikainen 92 v, Pauli Johannes 
Kettunen 80 v.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus ja 
huippukohta. Sen aikana seurataan Jeesuk-
sen elämän viimeisiä vaiheita ja ylösnou-
semusta. Pääsiäisen ydin on se, että Juma-
la herätti Jeesuksen kuolleista. Elämä voitti 
kuoleman. 

Pääsiäisen sanoma on niin suuri, että 
se ei avaudu älyn tai järjen kautta. Hiljai-
suus voi auttaa. Pääsiäisen salaisuus saat-
taa aueta, kun asettuu kasvot valoa kohti 
ja keskittyy tunnustelemaan luonnon pie-
niä ääniä ja häivähdyksiä. Kun vain on. 

Hiljaisuus on oikein oivallettuna hie-
no voimavara. Hiljaisuudessa on voimaa, 
joka saattaa äkkiseltään myös pelottaa. 
Hiljaisuudessa voi pelottaa oman itsen-

sä ja ajatustensa kohtaaminen. Hiljaisuus 
on melun vastakohta, mutta myös kiireen. 
Hiljaisuus on arkisen aherruksen vasta-
kohta. Se on pysähtymistä jonkun äärel-
le. Hiljaisuuden kaipuu on ihmiselle luon-
tainen tarve, mutta eri ihmiset tarvitsevat 
eri määrän hiljaisuutta. Monille riittää pie-
ni aamuhetki yksin tai automatka työpai-
kalle. Jotkut taas tarvitsevat ympärilleen 
paljon enemmän aikaa. 

Hiljaisuudessa voi myös tunnustella 
elämän pintoja, sen lohkeamisia ja mur-
tumia. Niistä usein kasvaa kasvaa jotain 
uutta. Turvallinen hiljaisuus on ilo. Pääsi-
äisiloon kannattaakin ehkä laskeutua an-
tamalla itselleen aikaa. Hiljaisuudesta voi 

avautua suunnaton ilo: koko elämän pää-
siäinen. 

Kaikkivaltias Jumala.
Sinä olet Poikasi riemullisella ylösnousemuk-
sella kukistanut kuoleman ja avannut meille 
tien ikuiseen elämään.
Auta meitä turvautumaan hänen kärsimisen-
sä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa tuo-
maan pelastukseen.

Toivotan hiljaista ja
 rauhallista  

pääsäisen aikaa!

Sirkku Fali

Hiljaisuuden kautta iloon

Pääsiäisen aikaa maalla
- Nyt on kevät, tuumaa talon emäntä.
Piika kävelee rantasaunasta kohti pirttiä.
Hän on jo pyykännyt talon pyykit rantasaunassa ja
pyyhkii otsalta hikeä. Nostaen samalla huiviaan.
- Nyt on pyykätty, piikaa tuumaa.
- Miten voisin auttaa?, kyselee piika emännältä.
- Hakisitko munia kanalasta, niin alettas leipomaan 
rahkapiirakkaa?emäntä kyselee.
- Minäpä haen, piika vastaa.
Navetan takana on pieni kotikanala.
Jossa on muutamia kanoja.

Renki tulee elosuojasta. Navettakissa seuraa renkiä.
- Nyt on traktori korjattu, tuumaa renki.
- Lampaille ja lehmille pitäisi lisätä heinää, tuumaa talon isäntä
samalla valjastaen hevosen kirkolle kauppa reissua varten.
Hevonen on hyvin hoidetun näköinen.
Tyttö kiiruhtaa hakemaan pirtistä porkkanaa ja omenaa hevoselle.
- Anna sinä tuo porkkana. Minä annan tämän omenan, tyttö sanoo.
Samalla porkkanan ojentaen veljelleen.
- Joo, annetaan hevoselle herkkuja, niin se jaksaa käydä kirkolla,
poika sanoo samalla ojentaen porkkanan hevoselle.

Talon isäntä lähtee kirkolle, joka on viiden kilometrin päässä maati-
lasta.
Metsätiet taittuvat nopeasti. Hevosen kanssa on, niin mukava kulkea
kirkolle, ajattelee isäntä. Voi rauhassa kaikenlaisesta haaveilla. Tule-
vaa kesää.
Haaveista hän havahtuu, että hän on jo perillä kirkolla.
Hän tekee kirkolla ostokset ja palaa takaisin maatilalle.
Valoisa aika on jatkunut, niin ei tarvitse pimeällä taivaltaa maatilal-
le takaisin.

Maatilan väki valmistelee Pääsiäistä.
Talon isäntä palaa maatilalle kirkolta. Talon emäntä on piian kanssa 
siivonnut ja leiponut.
Lapset kantavat paljon pajunkissoja tonkkaan.
Navetta on puhdistettu ja tuoreet heinät ja vedet ovat eläimille lai-
tettu.
Navettakissalle tytttö laittaa maitoa.
Ajokoirille isäntä antaa keitetyt sian luut häkkiin.
Isäntä kantaa pirttiin tavarat, jotka kirkolta kävi ostamassa.
- Täällähän tuoksuu puhdas, tuumaa isäntä. Samalla ruokakuoppaan 
voita laittaen.
Kommuutin päällä on vati. Hän ottaa vadin ja hakee vettä kaivosta. 
Pesee kädet.

Maatilan Pääsiäiseen kuuluu kirkossa käynti.
Piika ja emäntä ovat valmistaneet herkullista ruokaa.
Pääsiäiskokkoa he pääsevät katselemaan
naapuri tilalle, joka on järven rannalla.
He nauttivat yhdessä olemisesta.

Anna-Riikka Huhta Hyvää Pääsiäisen aikaa!

Pirtin oveen koputetaan.
Maatilan emäntä aukaisee oven.
- Päivää, saako tulla virpomaan?, kyselee tytöt.
- Päivää, saa toki, vastaa emäntä.
Tytöillä on huivit ja kauniit hameet, joiden päälle
on kietaistu esiliinat. Heillä on pienet korit, joissa on pajuja.
Pajuissa on kangas palasia ja nauhoja.
Virvon varvon tuoreeks terveeks, tulevaks vuodeks…
Kolme tyttöä virpoo kirkkaalla äänellä.
- Kiitos, emäntä sanoo.
- Ole hyvä, tytöt sanovat. Yksi tytöistä ojentaa pajun oksan.
- Tuossa on teille karkkia kiitokseksi virpomisesta, emäntä sanoo ja 
ojentaa jokaisen
koriin pienen karamellipussin, samalla onnenkyyneleitä pyhkien sil-
mäkulmasta.
Tytöt lähtevät onnellisina käveleen kotia kohti.
Talon emäntä miettii, että nyt minulle alkoi pääsiäinen.

Talon emäntä katselee pääsiäisliinoja
kamarin kaapista.
Hän miettii pääsiäisvalmisteluja.
Piian kanssa pirtin siivoaminen ja leipominen.
Karitsanlihan valmistaminen.
Hän hakee navetasta ison maitotonkan
pirtin ovelle odottamaan lasten keräämiä
pajunkissoja.

Aurinko paistaa kirkaalta taivaalta.
Talon isäntä on lasten kanssa pilkillä.
Lapset tykkäävät hiihtämisestä.
He oppivat pilkkimään.
Metsässä talon isäntä tekee nuotion,
jossa he keittävät nokipannukahvit ja
paistavat makkarat.
Ahvenia ja hauki on savotta repussa talon isännällä,
kun he hiihtävät takaisin maatilalle.
Kaksi ajokoiraa juoksentelee vierellä.

- Pääsemme savustamaan ahvenia ja haukea, tuumaa talon isäntä
nostaen savotta repusta pussin.
- Ihanaa savustettu kala onkin herkkuani, vastaa emäntä.
- Täällä kävi virpojia, emäntä kertoo.
- Oliko virpojat naapurin tyttöjä, lapset kyselevät.
- Olivat, minulla alkoi pääsiäinen, kun he virpoivat,emäntä tuumaa.
Lapset kertovat silmät kirkkaina pilkki retkestä.
- Me teimme metsään nuotion. Paistoimme makkarat ja saimme
marjamehua. Isäntä keitti nokipannukahvit.
- Onpa teillä ollut mukava retki, tuumaa emäntä.

Pääsiäisviikon maanantai valkenee poutaisena.
Räystäistä valuu vesi.
Talon emäntä kantaa pirtistä räsymatot ulos.
Aurinko lämmittää emännän kasvoja.
- Katso, joutsenia lentää taivaalla, sanoo tyttö.

MAKSAJA: MARJA LANTTO

Sydämellinen 
kiitos 

luottamuksesta! 
Työ jatkuu. 

Marja Lantto
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven S-Marketissa
Pääsiäisenä Pe-Ma Suljettu! 

Hyvää Pääsiäistä!

AarreArkku
Lahja-, Askartelu-,
Peli- ja Lelukauppa

www.AarreKauppa.net24h

Olin ensimmäistä kertaa ehdokkaana kuntavaaleissa. Kentän vaalityö 
oli todella antoisaa. Sain tavata paljon tuttuja, mutta paljon tuli myös 
uusia tuttavuuksia, niin nuoria kuin vanhoja pudasjärveläisiä. Oli mu-
kava päästä keskustelemaan ihmisten arjen asioista, mikä meillä on 
hyvin ja mikä kaipaa kehittämistä ja paneutumista. Oli todella mie-
lenkiintoista päästä pohtimaan kuntamme tulevaisuutta yhdessä 
kaikkien teidän kanssa. Suuri kiitos siitä Teille kohtaamani ihmiset.

Keskusteluissa nousi kuntalaisten huoleksi Pudasjärven tulevai-
suus. Työttömyys on maakuntamme huippua ja tämän korjaaminen 
vaatii meiltä kaikilta kovaa työtä. Yritystoiminnan edellytysten pa-
rantaminen ja tätä kautta työpaikkojen luominen on varmasti yk-
kösasioita kunnassamme. Paikkakunnalta pois muutto on ollut vuo-
desta toiseen runsasta ja huolena olikin, että millaisin toimenpitein 
saisimme paikkakunnalla asuvat pudasjärviset tuntemaan kotikun-
tamme hyväksi asua. Millä tavoin saisimme täällä työssä olevat py-
symään kunnassamme ja toiselta paikkakunnalta töihin kulkevat ra-
kentamaan kotinsa kuntaamme. Meillä on runsaasti tilaa ja upeita 
paikkoja rakentaa perheille koteja. Silloin kun väkimäärä pysyy kun-
nassa tasaisena ja vaikka nousevana on meillä tulevaisuutta. Ehdo-
tuksia tuli mm. tonttien saatavuudesta ja rakennuslupien ja muiden 
kustannuksien helpottamisesta.

 Huolena tuli myös ammatillisen koulun ja lukion pysyminen 
paikkakunnalla. Yllättäen nousi esille, että lukioon olisi tulossa oppi-
laita myös muilta paikkakunnalta, kunhan vain kohtuuhintaisia asun-
toja löytyisi opiskelijoille. Monitoimikeskuksen rakentaminen, johon 
sijoittuisi kirjasto, nuorisotilat ja jäähalli, nousi etenkin nuorten kes-
kusteluissa esille.

Myös sivukylillä asuvien tulevaisuus huoletti useita. Toivottiin 
tiestön kunnossapitoa, asiointipalveluiden turvaamista ja riittävän 
kotipalvelun saatavuutta. Näin myös sivukylät pysyisivät asuttuna. 
Toiveita tuli myös uudisrakentamisesta taajaman ulkopuolelle.

Useita huoletti myös terveydenhoidon tulevaisuus. Soteuudis-
tuksesta toivotaan helpotusta palveluiden saatavuuteen ja toimivuu-
teen. Kuntalaiset toivoivat helppoa ja nopeaa tutkimuksiin ja hoi-
toon pääsyä.

Loppusuoralla tv: n” kymppiuutisten” ja Kalevan uutisointi maa-
hanmuutosta keskustelutti monia kuntalaisia. Hyvänä asiana nähtiin, 
että Pudasjärvellä on hoidettu maahanmuuttoa, vastaanottotoimin-
taa ja kotouttamista jo vuosien ajan. Nyt vain tulisi tarkastella miten 
olemme onnistuneet tähän asti ja sitten asettaa järkevät ja realisti-
set tavoitteet maahanmuutosta uuteen kuntasuunnitelmaan. Tulevi-
na vuosinakin kuntamme tulee vastata valtakunnallisesti asetettuihin 
tavoitteisiin maahanmuutosta.

 Kaiken kaikkiaan keskusteluissa nousi esille siis ihan tavallisia jo-
kapäiväisiä pudasjärvisten arkeen vaikuttavia ja kehitettäviä asioita. 
Siinä meillä valtuutetuilla riittääkin pohtimista, harkintaa ja työn te-
kemistä, että vielä vuosienkin päästä kuntamme on elinvoimainen 
ja hyvinvoiva. 

Toivon teiltä äänestäjiltä paljon ehdotuksia, kommentteja ja kri-
tiikkiäkin kaikille valtuutetuille, sillä kuntalaisia varten meidät on va-
littu tekemään hyviä päätöksiä tulevaisuutemme eteen.

Kiitokset kaikille kansalaisoikeutensa käyttäneille kuntalaisille!

Jorma Kouva
Keskustapuolue

Vaalikentällä kuultua

Kiitän 
luottamuksesta! 

Mari Kälkäjä
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Vaalikahvit 
lauantaina 22.4. 

klo 12. 
Siuruantie 1825.

Tervetuloa! 

Kiitos 
luotta-

muksesta!

Aune 
Ekdahl

Hyvää Pääsiäistä ja 
valoisaa kevään ja 
kesän odotusta!
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Yhteistyöterveisin

Vaalimenestyksestä iloittiin

Keskustapuolueen vaalival-
vojaiset olivat Kauppatien 
vaalituvalla, jossa vaalitu-
losten valmistumista jännitti 
tuvan täydeltä väkeä. Ilo oli 
suuri, kun kannatus nousi ja 
puolue sai 18 valtuutettua, 

mukana ääniharavat ja usei-
ta uusia valtuutettuja. Vaa-
lituloksia odottaessa kun-
nallisjärjestön puheenjohtaja 
Mari Kälkäjä muisti aktiivi-
sesti vaalityössä mukana ol-
leita henkilöitä. 

Koko ajan oli kahvipan-
nu kuumana ja monenlaista 
herkullista tarjottavaa kah-
vipöydässä. Arpojakin oli 
myytävänä ja vaalitunnuk-
sin koristeltu täytekakku 
huutokaupattiin kunnallis-

järjestön vaalikassan kartut-
tamiseksi. 

Vaalitulosten selvittyä 
kukin valtuustoon valittu 
käytti puheenvuoron ja ker-
toi tunnelmistaan. 

Keskustan vaalituvalla vaalitulosta jännittämässä Alpo Laakkonen, Urpo Puolakanaho, Juha Heikkilä, Martti Väisänen, 
Marko Kälkäjä ja tietokoneen käyttäjänä Kimmo Juusola. 

Suurimman äänimäärän 212 
kokosi näissä vaaleissa Pu-
dasjärvellä Anni Inkeri Tör-
mänen, joka samalla uusi 
valtuutettu. 

Keskustan vaalituvalla vaalitulosten selvittyä paikalla olleet tulevat valtuutetut kokoontui-
vat yhteiskuvaan Mari Kälkäjä, Juha Heikkilä, Sointu Veivo, Anni-Inkeri Törmänen, Jorma 
Kouva, Urpo Puolakanaho, Mirka Pääkkö, Ruut Tuohimaa ja Marja Lantto. 

Törmäsellä kokemusta sote-hallinnosta Kainuusta
Eniten ääniä saanut uusi val-
tuutettu Anni Inkeri Törmä-
nen, ikä 44 v, on elintarvi-
kealan yrittäjä ja pientilan 
emäntä Livolta, koulutuk-
seltaan yhdyskuntatekniikan 
diplomi-insinööri. 

Perheeseen kuuluu avio-
mies ja kaksi alakouluikäistä 
poikaa. 

Harrastuksiin kuuluu 
kuorolaulua ja kylätoimintaa. 
Ennestään on kunnallisia- ja 
maakunnallisia luottamus-
tehtäviä 2000-luvun alusta 
saakka. 

-Yhteisten asioiden hoita-
minen on mielenkiintoista ja 
näkökulmia avaavaa, kertoo 
Törmänen. 

Valtuutettuna hän halu-
aa parantaa kuntalaisten hy-
vinvointia ja olla uuteen maa-
kuntahallintoon siirtymisessä 
omalla panoksellaan muka-
na. Kokemusta sote-hallin-
nosta on Kainuusta. 

-Kotona tehtävälle lasten 
ja vanhusten hoitotyölle tu-
lee antaa nykyistä suurem-

pi arvo.
Elinvoiman vahvistami-

seen tähtäävät kehittämistoi-
met ovat myös mielenkiinto-
ni kohteena. Uusia yrittäjiä 
ja työpaikkoja Pudasjärvelle 
tarvitaan, jotta väestökehitys 
saadaan käännettyä nousu-
uralle, pohtii Törmänen. 

Erilaiset seitsemännet kuntavaalit 
Vesa Riekki kertoi, että seu-
rasi kotona perheen kesken 
vaalituloksen valmistumista. 

-Oli mukava ja rohkaiseva 
tunne, kun perheen keskel-
tä tuli ensimmäiset onnitte-
lut ja kannustukset. Perheen 
keskeltä minä niihin koko-
uksiinkin aina lähden. Tor-
juntavoitoksi olen oman vaa-
litulokseni kokenut. Nämä 
seitsemännet kunnallisvaa-
lit olivat erilaiset. Puolu-
eiden välillä käytiin reilu 
vaalikampanja. Yhteiset vaa-
likeskustekutilaisuudet oli-
vat rakentavia. Vaalityös-
sä puolueiden kesken näkyi 

viime valtuustokausien kon-
sesushenki. Yhteistyössä on 
taloutta laitettu kuntoon, 
rakennettu uutta ja puret-
tu vanhaa. Yhteistyö on nä-
kynyt kaikissa kuntalais-
ta koskevissa asioissa, aina 
maahanmuutto linjauksista 
koulujen sisäilmaongelmien 
ratkaisemiseen.

Torjuntavoitoksi koen 
tulokseni Keskustan sisäl-
lä. Näissä vaaleissa me Kes-
kustan johtavassa asemassa 
olevat päättäjät jouduimme 
yksittäisinä henkilöinä puo-
lustamamaan viime valtuus-
tokausien kaupunkilaisten ja 

kaupungin kannalta menes-
tyksekästä ja tuloksia tuot-
tanutta politiikkaa. Tämä oli 
minulle, monet vaalit koke-
neena ja pitkään tuulenhal-
kojana olleena, uusi koke-
mus. 

Oma tulokseni on äänes-
täjieni vahva viesti siitä, että 
päätöksentekijän arki on ta-
vallisten, yhteisten arkis-
ten asioiden hoitamista. Ko-
konaisuuden näkeminen ja 
hallinta on päätöksentekijän 
perustaito. Yksittäisellä asi-
alla ratsastamisella ei pitkäl-
le laukata!

Tulokseni vetää nöyräk-

si, ja kiitollinen mieli on pääl-
limmäisenä tunteena saamas-
tani tuesta, kertoi Riekki. 

Uusi valtuutettu Mirka 
Pääkkö kertoi, että vaalitu-
losta ei ole juurikaan ehtinyt 
jännittämään. 

-Nyt kun tulos on selvä, 
voin sanoa, että olo on nöy-
rän kiitollinen ja liikuttunut. 
Mielettömän hieno fiilis, tällä 
kertaa en itsekään löydä sa-
noja, ja se on aika harvinaista!

Jutut ja kuvat:  
Heimo Turunen, Vesa 
Nurmela, Vuokko Nyman, 
Katri Kemppanen
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Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821 515

 Hyvää 
      Pääsiäistä
toivoo M-tavaratalon väki

Torstaina 
VALIO TUOREJUUSTO-
ESITTELY / MAISTIAISIA

Torstaina 
NIEMITALON 

LEIPÄJUUSTO -
ESITTELY / MAISTIAISIA

1295

169 199 595

599

599

100595195

195

kg

pkt pkt rss

kg

rss

pktkg
kg

pkt

TARJOUKSET VOIMASSA KESKIVIIKKONA-TORSTAINA 12.-13.3. JA LAUANTAINA 15.3.

149179179

995139129

149100249

595169

349

199

Kariniemen
BROILERIN
KOIPI
3 kpl / rss
- marinoitu

Kymppi
MÄMMI
700 g 
(2,56 kg)

Atria
GRILLI
SALAATIT
350 g 
(5,11 kg)

Vihreä kivetön 
RYPÄLE
500 g:n rasia
(3,58 kg)

Vaasan
PÄÄSIÄIS
LIMPPU
500 g (3,38 kg)
viipale

Atria Wilhelm
GRILLI
MAKKARAT
400 g (4,98 kg) tai
MAKKARA PIHVI
320 g (6,22 kg)

Atria
KARJALAN
PAISTI
700 g 
(8,50 kg)

Snellman 
Maatiais possun
UUNI FILEE
n. 1,4 kg maus-
tettu tai JUHLA 
FILEE n. 1,3 kg

Atria Perhetilan
BR. OHUT
FILEE LEIKE
480-600 g 
(9,98-12,48 kg)

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl / 326 g 
(3,07 kg)

Maustettu
GRILLI KYLKI 
tai GRILLI
KYLJYKSET

Vihreä
KESÄ
KURPITSA
Hollanti

Esikeitetty
MAISSI
400 g (4,88 kg) tai
SUIPPO PAPRIKA
punainen 200 g     
      (9,75 kg)  Espanja

Farmers
Luuton
LAMPAAN
PAISTI
     - pakaste

Flora
VANILLA
2,5 dl
(5,56 l)

Atria
PERUNA, 
ITALIAN, tai 
PUNA JUURI
SALAATTI
400 g (3,23 kg)

Taffel Megapussi
SILEÄ SIPS
350 g 
(4,26 kg)

Ballerina
TÄYTE
 KEKSIT
190 g (5,26 kg)

Lu Tuc
SUOLA KEKSI
3 x 100 g (8,30 kg)

HK Viljaporsaan
FILEE PIHVI
640 g (9,30 kg)
- Ruohosipuli-
pippuri tai Ranch

Oolannin
VALKO SIPULI
PERUNAT
400 g (4,23 kg)
   - pakasteValio Viola

TUORE JUUSTOT
200 g

Ingman Creamy
HERKUTTELU
JÄÄTELÖT
0,85 L (4,11 l)

Hartwall
JAFFA, 
JAFFA LIGHT 
tai PEPSI MAX
2 x 1,5 L (0,73 l)
sis. pantin

Marabou
SUKLAA
 LEVYT
185-200 g 
(9,95-10,76 kg)

kgrovers

kgprkrs

psspktpkt

rsspss

rsspkt

kpl

Tuore
Norjan 
LOHIFILE
2 filettä/tal.

179
rs

Tuoretta 
kokonaista
NORJAN 
LOHTA

Raj. erä

3 RASIAA
2 HINNALLA

TUORETTA
LEIPÄJUUSTOA

TARJOUS
HINTAAN!

299

HUOM!
Lisää ajankohtaisia 

tarjouksia netti
sivuiltamme!

PÄÄSIÄISEEN M-TAVARATALOSTA
TARJOUKSET VOIMASSA KESKIVIIKKONA-TORSTAINA 12.-13.4. JA LAUANTAINA 15.4.
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M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTA

MUISTA PILKILLE MUKAAN:

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

TALOUSTAVARAOSASTOLTA

189,-

389,-

119,-
2490

59,-

1595

199

99,-

199,-

250

290 660

4990

499

499

499

299

119

139

299169

260

895

PILKKIJÄT 

HUOM! 

MADOT JA 

KÄRPÄSEN-

TOUKAT

Rebel Solid 3i steel  
KAASUGRILLI

Rebel Top 
SÄHKÖGRILLI 
2200w

HALLITUNKKI
2 tonnin

HALLITUNKKI
matala
2 tonnin

KOOTTAVA
KATISKA

Carman
AUTO-
SHAMPOO 
1 litraa

Timco
KOMPRESSORI 
24 L, 2 hp  
-tuotto 206 L/min

Metabo
PAINEVESI-
AUTOMAATTI
hww3000/20s  
RST pumppupesä

Rebel salute 3i 
KAASUGRILLI
Kolmen (3) polttimen kaasugrilli 
sivukeittimellä. Kestävät roste-
riputkipolttimet, joista kahden 
polttimen päällä on lämmönjako-
pellit, jotka suojaavat polttimia, 
tasaavat lämpöä sekä estävät 
liekkien leimahtelua 

SOHJO-
KAUHA

PILKKI-
VAVAT

ISKU-
KOUKKU 
3-haarainen
2 kpl/pss

JÄÄ-
KAIRAT

Alkaen HYVÄ VALIKOIMA 

PILKKEJÄ! Alkaen

Grite
WC-PAPERI
16 rullaa

Emilia 
MÖKKI-
TALOUSPAPERIA
8 rullaa

Grillisti 
LEHTIPUU-
HIILET
15 l

Grillisti 
LEHTIPUU-
HIILET
30 l

Freetime
KARTONKIPIKARI
50 kpl

Rosa 
KARTONKI-
LAUTANNEN
syvä 25 kpl

Rosa 
KARTONKI-
LAUTANEN
matala 30 kpl

Rosa 
KERTAKÄYTTÖ-
ATERIMET
100 kpl

Mustang
SAVUSTUSHAKE

VESIASTIAT
Alkaen

65,-

Prego 
SÄHKÖSAVUSTIN
1100 W

Hyvää 

Pääsiäistä!
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Pääsiäisenä kevätpilkille

Monen vanhankansan 
kalastusniksejä tuntevan 
talvipilkkijän ottipilkkeihin kuuluu 
suomalaisvalmisteinen kookas, 
ketjukoukulla varustettu 
pystypilkki nimeltään Valio.

Pääsiäisen aikana lukuisat talvipil-
kinnän ystävät suuntaavat kulkun-
sa järvi-tai lampivesille mielessään 
suussa sulavat paistinahvenet. Kai-
kille ei ole pääasiana suuret saaliit, 

Pilkkikilpailuihin uusia tuulia
Pääsiäispyhinä eri puolella Pu-
dasjärveä järjestetään useita 
pilkkikilpailuja. Poijulan kyläl-
lä Valkinjärven pilkkikilpailujen 
järjestäjä, Lahdenperän Erä ry on 
viime vuosina kehittänyt pilk-
kitapahtumaansa ja kilpailujen 
sääntöjä huomioiden muun mu-
assa iäkkäämpien osallistujien 
tarpeita, joiden fyysinen kunto 
tai terveyden tila saattaa haitata 
merkittävästi pilkkiharrastusta. 
Tämän kevään kilpailu pidetään 
sunnuntaina 16.4.

Valkinjärven poikkeaviin kil-
pailusääntöihin ja -järjestelyihin 
kuuluu muun muassa seuraa-
vaa: 60-vuotiaat ja sitä vanhem-

mat tai henkilöt, joilla on tervey-
den tilan vuoksi toimintarajoitteita, 
saavat käyttää akkuporakoneella 
varustettua jääkairaa, jolloin pilk-
kiavannon tekeminen helpottuu 
kovasti. Samoten edellä mainitut 
henkilöt saavat liikkua jäällä pot-
kukelkalla, kuljettaa pilkkivarus-
teensa ja saaliskalat jäällä perässä 
vedettävässä pulkassa tai ahkiossa. 

Koska kilpailupaikalla kävely-
reitti ajoneuvojen paikoitusalueelta 
järven rantaan on paikoin jyrkkä, 
on järjestäjä luvannut kuljetuspal-
velua tarvitseville autokyydin jär-
ven rantaan ja kilpailun päätyttyä 
takaisin lähtöpaikalle. Tämän an-
siosta kilpailuun voivat osallistua 

sellaisetkin henkilöt, joilla reissu 
jäisi tekemättä liikkumisongelmi-
en vuoksi.

- Olemme saaneet kilpai-
lujen erikoisjärjestelyistä kovas-
ti kiitosta. Koska pudasjärveläisis-
tä talvipilkinnän harrastajista on 
iso joukko jo eläkeläisiä, on näil-
lä erityisjärjestelyille tarvetta. Toi-
vottavasti muutkin pilkkikilpailu-
jen järjestäjät ottavat meistä mallia 
mahdollisuuksien mukaan, totesi 
Talala.

Kilpailusääntöihin Valkinjär-
vellä kuuluu myös siirtymäaika, 
jonka mukaan kilpailija saa siir-
tyä valitsemalleen pilkkipaikal-
le 15 minuuttia ennen pilkinnän 

Jos pilkitään matalassa alle 
kahden metrin vedessä ja kala 
on huonolla syönnillä, pienehkö 
wolframimormuska saattaa jos-
kus olla hyvä pilkkivalinta.

Pääsiäisen viettoon 
kansallispuistoon ja luontokeskukselle  

Hiihtokelit parhaimmillaan. Kuva Annu Tuohiluoto

Kevätaurinko lämmittää muka-
vasti ja houkuttelee ulos. Pääsi-
äisen aikaan on hyvä tehdä ret-
ki Syötteen luontokeskukselle 
ja kansallispuistoon. Kuutamo-
hiihto ja Syötteen luontokeskuk-
sen järjestämät ohjelmat tarjoa-
vat mahdollisuuksia pääsiäisen 
viettoon.  

Pääsiäisen aikaan luontokes-
kuksella on tarjolla perinteiseen 
tapaan 13.4.-17.4. maksutonta 
ohjelmaa, kuten pääsiäispupun 
etsintää. Innokkaimmat voivat 
rakentaa linnunpöntön luonto-
keskuksen terassilla. Jorma Luh-
dan upeista valokuvista koottu 
Vaarametsien maa-filmiesitys on 
myös katsottavissa.  Lisäksi pää-
siäislauantaina 15.4. voi tehdä 

yhdessä vanhempien kanssa erilai-
sia pääsiäiseen ja kevääseen liitty-
viä askarteluja ja tehtäviä luonto-
keskuksen auditoriossa.  

Tunnelmallisen Kuutamohiih-
don reitti Luontokeskukselta Ah-
matuvalle valaistaan ulkotulin 
pitkäperjantain iltana 14.4. kel-
lo 21–01. Ahmatupa on avoinna 
tapahtuman ajan. Välituvalla on 
nuotio ja tarjolla kuumaa mehua 
ja Annintuvalla puolestaan lapsille 
pillimehua ja pätkiksiä. Tapahtu-
man järjestää Marjanalueen hiihto-
poppoo ja järjestelyissä on mukana 
myös Metsähallitus.  

Syötteellä on upeat mahdol-
lisuudet nauttia kevättalvisesta 
luonnosta koko perheellä. Ahma-
tuvan latukahvila on hyvä retki-

vaan mukava vapaa-ajan ajan viet-
to keväisessä talvisäässä. Asiaan 
kuuluviin varusteisiin jäänaskalei-
den ohella kuuluvat aurinkolasit ja 
tämän hetkisen tiedon mukaan jal-
kineina kumisaappaat. Paksuim-
mat lumet ovat Pudasjärven alueen 
järviltä jo sulaneet, mutta liikku-
misolosuhteet jäällä saattavat vaih-
della viime viikon lämpimien päi-
vien johdosta. Mikäli olosuhteista 
ei ole varmaa tietoa, varmin tapa 

on liikkua jalkaisin tai suksilla.
Vielä viime viikolla joillekin jär-

ville jäälle kertyneen veden ja soh-
joisen lumen takia ei jäälle ollut 
asiaa moottorikelkallakaan saa-
ti mönkijällä. Lämpimän keski-
päivän aikoihin lumijalaksella 
varustetulla potkurillakin liikku-
minenkin oli paikoin ollut melko 
raskasta. Järvillä voi olla jäällä vie-
lä lunta 20 senttiä jäiden paksuu-
den vaihdellessa 50-70 sentin vä-

lillä. Suuria uveavantojakin 
paikoin on jo havaittu. Useat vii-
me viikolla pilkillä käyneet hen-
kilöt kertoivat, että jostakin syys-
tä ahven oli syönyt parhaiten 
aamulla. Lyhyestä virsi kaunis ja 
eikun kireitä siimoja kaikille ka-
lastuksen ystäville. 

Pertti Kuusisto

aloittamista ja vastaavasti varsi-
naisen pilkkimisajan päättyessä 30 
minuuttia aikaa saapua kalasaalii-
neen rantaan punnituspaikalle.

Valkinjärvellä on järjestetty 
pilkkikilpailuja noin 40 vuoden 
ajan ja järvi kuuluu lukuisten pilk-
kikilpailuja kiertävien kalastajien 
suosikkikohteisiin. Muistellen ai-
koja taaksepäin kilpailuissa voit-
tajan suurimmat ahvensaaliit ovat 
olleet yli 10 kiloa ja särkivoittoiset 
saalispussit painaneet 15 kilon tie-
tämillä. 

Pertti Kuusisto

kohde, jonne pääsee pyöräillen tai 
hiihtäen. Lumikenkäilemään kan-
nattaa suunnata Luontokeskuksen 
lähellä sijaitsevalle Teerivaaralle.  
Myös kävelemällä pääsee pienelle 
retkelle esimerkiksi Annintuvalle, 
ja jopa luontokeskuksen pihan laa-
vulla voi tehdä tulet ja nauttia ret-
kitunnelmasta.  

Luontokeskuksen kahvila-ra-
vintolasta on saatavilla lounasta ja 
kahvilatuotteita. Samalla voi ihail-
la Harri Ahosen Vaellus väreis-
sä- näyttelyn upeita valokuvia tai 
seurata lintulaudan elämää. Pääsi-
äisen viettoon voi vuokrata myös 
lumikenkiä, liukulumikenkiä tai 
potkureita. 

Luontokeskus tiedotus 

Ankka lääkärissä Hyvää 
ja Iloista 

Pääsiäistä!
Toivoo 

Pudasjärvi-lehden 
toimituksen väki

Sisko Illikainen

Ankka lääkäriin tuli suruissaan sanoi: nokkassani näppy on.
Lääkäri ankalle sanoi: katsotaan älä rouva ole onneton.

Lääkäri pinsetit otti ja näppyä oikein lujasti puristi
Ankka kirkaisi ja ovensuussa jo pakoon mennä huristi.

Lääkäri perään huusi: palaa takaisin näppy roikkuu jo naamassa
sinä tomppeli miksi karkasit kun näpyn irti olin saamassa.

Ankka nöyränä pelosta vapisten takaisin palasi.
Lääkäri näpyn irti nykäisi ja ankka lääkäriä halasi.

Su 23.4. Pudasjärvellä Seurakuntakodilla
”Avoimista ovista rakkauden suojaan”

Pudasjärven Seurakunta

Ilmoittautuminen ja 
ruokavaliot ke 19.4
kirkkoherranvirastoon 

p. 08 882 3100. 
Ruokailu ja kahvit 10€.

NAISTENPÄIVÄ

Ohjelma:
10.00 Jumalanpalvelus
-saarnaa: pastori Sanna Kerola
11.30 Ruokailu
12.15 Tervetuloa
-Yhteislaulu: virsi 945 ”Kutsut 
minut maailmaan” 

12.30 Ulla ja Mauri Miettunen
-Rakkauden suojaan-
13.30 Väliaika
13.45 Pastori Sanna Kerola
-”Jumala joka minut näkee”-
14.45 kahvit
15.15 Armonia ja Vox Margarita 
kuorojen konsertti
 -johtaa; kanttorit Keijo Piirainen ja 
Tuomo Rahko
16.00 Päätössanat 
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Törmänen 
Anni-Inkeri
212 uusi

Kälkäjä Mari 201 
uusi

Riekki Vesa 
156

Kouva Jorma 
129 uusi

Veivo Sointu 
104

Heikkilä Juha 
96

Talala Reijo
90

Haataja Auri 
78

Oinas-Panuma 
Eero 76

Koivula Marko 
66 uusi 

Suomen Keskusta

Lantto Marja 
65

Tuohimaa Ruut 
65 uusi

Ronkainen 
Onerva 63

Pääkkö Mirka 
62 uusi

Parkkisenniemi 
Hilkka 60

Puolakanaho 
Urpo 60

Vähäkuopus 
Timo 56

Kortetjärvi Paavo 
55

Ikonen Eija 
126

Kuukasjärvi 
Tuula 60

Soronen Paula 
42 uusi

Tihinen Paavo 
76

Tihinen Antti 
66 uusi

Tykkyläinen Kari 
94

Kipinä Suvi 
64 uusi 

Ekdahl Aune 
47

Keskusta varalla:
Kosamo Henna 43 
Vainio Taina 43
Nivala Kaisa 42
Seppänen Kauko 42 
Hinkula Arto 40 
Hyttinen Eero 40 
Laakkonen Alpo 36 

Loukusa Sinikka 31 
Putula Heikki 29
Törmänen Pekka 29 
Lehtimäki Outi 26 
Ihme Hannu 20 
Koivukangas Jouni 17 
Juusola Kimmo 10 
Tervonen Raimo 10 
Putula Johannes 4 

SDP varalla:
Pohjanvesi Päivi 36
Pohjanvesi Tapio 31
Kortesalmi Pentti 28 
Haapakoski Tiina 23 
Manninen Jouni 14 
Kemppainen Markku 13 
Vähäkuopus Hanne 11 

Blmqvist Håkan 9 
Illikainen Raimo 8 

Vasemmistoliitto  
varalla:
Erkki Honkanen 53
Ruokangas Mauno 51 
Rantala Leena 34 
Puurunen Taisto 30 

Vähäkuopus Inga 21 
Granlund Teppo 16 
Räisänen Eero 12

Kokoomus varalla: 
Alatalo Matti 46 
Pankinaho Sirkka 36
Särkelä Markus 33
Kinnunen Pekka 32

Kokko Antero 20

Perussuomalaiset  
varalla:
Niemitalo Antti 63
Manninen Pertti 16
Ollila Alpo 16
Kärki Olavi 15
Niskasaari Reino 12

Perussuomalaiset

Keskusta suurimpana puolueena 18 
valtuutettua – Törmänen ääniharava

Pudasjärvellä valittiin näissä kuntavaaleissa 
edellisvuosien 35 valtuutetun asemasta 27 

valtuutettua eli vähennys on kahdeksan 
valtuutettua. Uusia valtuutettuja oli yhdeksän ja 
uudelleen valittuja 18. Näissä vaaleissa saatiin 
naisenemmistö valtuustoon eli 14 naista ja 13 

miestä. Keski-ikä on 53 vuotta. Näissä vaaleissa 
valittujen toimikausi alkaa 1.6. ja kestää 31.5.2021. 

Keskustapuolue vahvis-
ti kannatustaan, sai 18 val-
tuustopaikkaa nostaen edel-
lisvaaleista kannatustaan 55 
prosentista 59,5 prosenttiin. 
Äänimääräkin oli hieman 
noussut 2142 äänestä 2160 

ääneen, vaikka äänestäjiä oli 
huomattavasti vähemmän, 
kuin neljä ja puoli vuotta sit-
ten. 

Sosiaalidemokraatit säi-
lyttivät lähes kannatuksensa 
11,1 prosenttia ja saivat nyt 
401 äänellä kolme valtuusto-
paikkaa. 

Vasemmistoliitto säilyt-
ti kannatuksensa viime vaa-
leista 9,9 prosentilla, mut-
ta menetti kuitenkin yhden 
paikan. Puolue sai ääniä 401 
ja kaksi valtuustopaikkaa. 
Mainittakoon, että vertailu-
luvussa Vasemmistoliiton 
lähes 40 vuotta yhtäjaksoi-
sesti valtuustossa ollut Erkki 
Honkasella oli varavaltuute-
tuista suurin vertailuluku. 

Uutena ryhmänä val-
tuustoon ponkaisi Vihreäliit-
to kahden valtuutetun voi-
min. Ääniä he kokosivat 7,5 
prosenttia, 359 ääntä, jolla 
tuli kaksi valtuutettua. En-
nen perussuomalaisten ääni-
harava Kari Tykkyläinen on 

uudessa valtuustossa Vihre-
än liiton edustajana. 

Perussuomalaisilla oli 
suuri äänikato, nyt 6,1 pro-
senttia, viime vaaleissa 16,2 
prosenttia. Äänimäärä 222 
toi yhden valtuustopaikan 
viime kerran kuuden ase-
masta. 

Kokoomuksen ääniosuus 
oli 5,9 prosenttia, jossa oli 
pudotusta 1,1 prosenttia. 214 
äänellä tuli yksi valtuusto-
paikka, aiemmissa vaaleissa 
kaksi paikkaa. 

Vaalien ääniharava oli 
uutena valtuustoon valit-
tu Keskustan Anni-Inkeri 
Törmänen 212 äänellä. Kak-

kosena oli, samoin uutena, 
Keskustan Mari Kälkäjä 201 
äänellä. Kolmanneksi eni-
ten sai ääniä viime vaalien 
kakkonen Keskustan Vesa 
Riekki 156 äänellä, neljänte-
nä oli edelleen uusi valtuu-
tettu Keskustan Jorma Kou-
va 129 äänellä. Viidenneksi 
eniten ääniä sai Keskustan 
Sointu Veivo.  Sosiaalidemo-
kraattien Eija Ikonen sai 126 
ääntä, joka oli nyt kuuden-
neksi eniten (viime vaaleis-
sa hän oli myös kärkisijoil-
la) ja seitsemänneksi eniten 
Perussuomalaisten Juho Kel-
lolampi 100 ääntä. Lähelle 
sataa ääntä pääsivät myös 

Kansallinen KokoomusVihreäliitto  
 

VasemmistoliittoSuomen Sosiaalidemokraattinen puolue  

UUSI KAUPUNGINVALTUUSTO 1.6.2017-31.5.2021

Kellolampi Juho 
100

Vaalikeräys oli tällä ker-
taa Pieni ele -nimellä. Ke-
räys on saanut alkunsa jo 
vuonna 1907 ensimmäis-
ten eduskuntavaalien yh-
teydessä, silloin tuberku-
loosin vastustamiseen. Nyt 
keräys toteutettiin 17 eri ko-
timaan vammais- ja terveys-
järjestön voimin. Keräys-
vuorossa oli vaalipäivänä 
illansuussa Toivo Niemita-
lo Pudasjärven näkövam-
maisista. 

Äänestyspäivänä liehui 
Suomen liput tangoissa, ei 
ainoastaan vaalien vuoksi, 
vaan myös Mikael Agrico-
lan päivän kunniaksi. 

Vaalilain uudistumisesta johtuen; ehdokkaat eivät voineen 
olla vaalivirkailijoina näissä vaaleissa. Näin virkailijoissa 
oli paljon uusia henkilöitä, jotkut kertoivat olleensa aikai-
semmin varajäseninä. Kaupungintalon valtuustosalissa oli 
ollut lähes koko päivän vilkasta heti ovien avauduttua kel-
lo 9. Äänestäjiä palvelemassa Elvi Räisänen, Tuulikki Tihi-
nen, Erja Komulainen, Mika Niskasaari ja puheenjohtajana 
Kauko Nevanperä. 

Keskustan Juha Heikkilä 96 
ääntä, Vihreiden Kari Tyk-
kyläinen 94 ääntä ja Kes-
kustan Reijo Talala 90 ääntä.  
Pienimmällä 42 äänimääräl-
lä pääsi valtuustoon Sosiaa-
lidemokraattien uusi valtuu-
tettu Paula Soronen.

Äänestysaktiivisuus 
lähellä maan  
keskiarvoa
Äänioikeutettuja Pudas-
järvellä oli 6537 (viimek-
si 6866), joista äänesti 3652 
henkilöä. Äänestysaktiivi-
suus oli 55,9 % (viimeksi 
57,3), joka oli vajaat kolme 
prosenttia alhaisempi kuin 
koko maan keskiarvo 58,8 
prosenttia. Ennakkoon kävi 
äänestämässä 1845 henkilöä. 

Pekka Pekkala ja Marja-Leena Siira kertoivat äänestävän-
sä aina kun on vaalit ja suorittavansa kansalaisvelvollisuu-
tensa varsinaisena äänestyspäivänä. 
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Kansalaisopisto juhli 50-vuo-
tista taivaltaan tarjoamalla 
juhlaviikon aikana maalis-
huhtikuun vaihteessa kai-
kille kiinnostuneille tilaisuu-
den tutustua monipuoliseen 
toimintaansa. Viikon aika-
na ovet olivat avoinna taek-
won-don, kuntonyrkkeilyn, 
baletin, dancestylesin, itä-
maisen tanssin, shindon ja 
pilateksen kursseilla kaikille 
kiinnostuneille. Opiston kol-
me eri teatteriryhmää olivat 
kukin valmistaneet näytel-
mät, jotka esitettiin perjan-
taina 31.3., jolloin ilta päättyi 
koko perheen discoon.

Musiikkia kuultiin pitkin 
viikkoa, kun opiston musiik-
kiryhmät jalkautuivat esiin-
tymään eri paikkoihin. Tä-
män lisäksi maanantaina 
27.3. seurakuntatalolla saa-
tiin seurata oppilasmatine-
assa musiikin opiskelijoiden 
edistymistä. Keskiviikkona 
29.3. taas päästiin perehty-
mään Juice Leskisen tuotan-
toon konsertissa, jossa opis-
ton opettajista ja oppilaista 
koostuva Aivo Kurkiaiset 
-yhtye esitti Juicen kuole-
mattomia kappaleita. 

Pääjuhlapäivänä lauan-
taina 1.4. juhlittiin siis kan-
salaisopistoa kellon ympä-
ri. Aamusta alkaen tarjottiin 
rössypottua ja kahvia, työ-
näytöksissä saattoi tutus-
tua mm. puukon valmistuk-
seen, posliinimaalaukseen, 
metalligrafiikkaan, nukke-
teatteriin tai vaikkapa ka-
nanmunamosaiikkiin. Myös 
maahanmuuttajien SuomiS-
tartti-opetus esittäytyi. Opis-
ton töiden kevätnäyttely tar-
josi poikkeuksellisen laajan 
kattauksen käsityökurssien 
tuotoksia aina 1970-luvulta 
lähtien. Näyttely on avoin-
na vielä viikon pääjuhlan jäl-
keen. 

Pääjuhlassa saatiin naut-
tia musiikista pienten mus-
karilaisten ja koululais-
ten suurkuoron esittämänä. 
Kansantanssista vastasivat 
varttuneemmat tanssijat. 
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja juhlapuhuja, Kan-
salaisopistojen liiton pu-
heenjohtaja Liisa Vornanen, 
korostivat kansalaisopis-
ton merkitystä kuntalaisten 
hyvinvoinnin, virkistyksen 
ja sivistyksen kustannuste-
hokkaana edistäjänä. Opis-
ton rehtorin, opetus- ja si-
vistysjohtaja Juha Holapan 
oli helppo yhtyä tähän näke-
mykseen. Juhlassa palkittiin 
Irja Timonen ja Seija Vuolan-
to kummatkin peräti 40 vuo-
den ansiokkaasta toiminnas-
ta Kansalaisopistojen liiton 
ansiomerkillä, jotka Liisa 
Vornanen luovutti. Vuoden 
aikuisopiskelijana palkittiin 
Jaana Mosorin ahkerasta ja 

Vuoden aikuisopiskelija-
na palkittu Jaana Mosorin 
esiintymässä perjantaina-
iltana Sarakylän kauppias 
Impinä pistäen kauppa-asi-
oinnin välillä tanssiksi asi-
akas Reetan (Ulla Keskim-
mäinen) kanssa. 

Ennen pääjuhlaa tarjot-
tiin kansalaisopiston pihal-
la rössypottua, jota Alpo Il-
likainen jakoi noin 500:lle 
juhlatapahtumaan osallis-
tujalle. 

Alakoululaisista kootun kuoron esityksiä johti Pekka Viljanen.

Kansalaisopistojen liiton puheenjohtaja Liisa Vornanen kiinnittämässä Kansalaisopisto-
jen liiton ansiomerkkiä Seija Vuolannon rintapieleen. Saman merkin sai myös Irja Timo-
nen.  

Orkesteri esiintymässä Juice-konsertissa keskiviikkona 
29.3. 

Pääjuhlan Muskarilaisten esitystä seurattiin hymyssä suin. 

Kansalaisopiston kansantanssikurssilaisilla riitti vauhtia pääjuhlassa.

monipuolisesta osallistumi-
sestaan kursseille.

Musiikin osalta juhla-
viikko huipentui pääjuhla-
päivän iltana suureen har-
monikkakonserttiin, joka 
oli samalla opiston pitkäai-
kaisen harmonikkaopettaja 
Teuvo Kalliolan muistokon-
sertti. Harmonikkakonsertti 
päättyi Veikko Ahvenaisen 
ja Carina Nordlundin osuu-
teen, minkä jälkeen tanssit-
tiin melkein puolille öin.

Kansalaisopiston kuva-
taideryhmien kevätnäyttely 
on esillä kirjastossa sen auki-
oloaikoina vielä 28.4. saakka.

50-vuotisjuhliin osallistui 
juhlapäivänä satoja ihmisiä. 
Pelkästään rössypottua meni 
lähes soppatykillinen, joten 
ruoka maistui yli 500 ihmi-
selle. Kaiken kaikkiaan kan-
salaisopiston eri juhlatapah-

tumiin osallistui arviolta yli 
tuhat pudasjärvistä. Opis-
to kiittää lämpimästi kaikkia 
juhlintaan osallistuneita ja 
erityisesti opiston opettajia 
ja vapaaehtoisia, jotka vai-
vojaan säästelemättä tekivät 

50-vuotisjuhlista hienon ko-
konaisuuden.

Pasi Kemppainen
koulutussuunnittelija
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Kuvataidenäyttely kirjastossa

Opiston kuvataidenäyttely 
on kirjastossa ja jatkuu 28.4. 
saakka. Siihen ovat osallis-
tuneet:

a.tiistain aamu- ja ilta-
maalarit, opettajana Eeva-

Kaisa Jakkila  b. metalligra-
fiikka, opettaja Arja Äikäs 
ja Vuokko Nyman c. Työ-
keskuksen maalarit, opetta-
ja Elvi Räisänen d. Osviitan 
maalarit, opettaja Kaarina 

Nevanperä e. Tpo, taiteen 
perusopetus, kuvataide 9-12 
–vuotiaat, opettaja Vuokko 
Nyman.

Grafiikkaa, tekijöinä Taina Niemelä, Kaarina Nevanperä, 
Reija Kälkäjä, Seija Jaara, Elvi Räisänen, Vuokko Nyman.

”Revontulet”, öljyväri, Lau-
ra Savela.

Ritva Viio talot, 
akvarelli+tussi vuodelta 

1999.

”Anu”, öljyväri, Eeva Törrö.

”Korvatunturi” ja ”Maakellari”, 
öljyväri, Rauno Tuomaala.

Pastelli-ja öljyväreillä teh-
tyjä muotokuvia, tekijöi-

nä Rauni Pönkkö, Ulla-Ma-
ria Stenius, Ritva Viio, Eeva 

Törrö ja Sanna Kokko.

Kädentaitoja, maalausta ja grafiikkaa – näyttelyt vielä avoinna
Kädentaitoja olen opetta-
nut niin lapsille kuin aikui-
sillekin. Nuorin kurssilainen 
on ollut seitsemän vuotias ja 
vanhin noin 80-vuotias. Kurs-
seina ovat olleet mm. lasten 
käsityökoulu, tilkkutyöt, kä-
sityöpajat Kurenalla ja Pinta-
molla, sekä kankaiden- ja lan-
kojen värjäys luonnonväreillä 
ja sienillä ja myös kankaan-
painantaa. 

Kaikista suosituimpia 
ovat olleet vanhoista kirjois-
ta tehdyt tuotteet (Kirjan uusi 
elämä), kananmunankuo-
rimosaiikki, tavallinen mosa-
iikki, makrameesolmeilu sekä 
tilkkutyötekniikoista lovileik-
kaustekniikka, jossa tilkku-
työt tehdään ilman ompelua 
Finfoam- levylle. Näiden tek-

Kirjan uusi elämä, tuotteita vanhoista kirjoista. Tekijät: Kat-
ri Kemppanen, Siiri Korhonen, Kaarina Haanela, Nanna 
Penttilä, Amalia Majava.

Siiri Korhosen, ikä 10 v, en-
simmäinen tilkkupeitto.

Lovileikkaustekniikka, Kaa-
rina Haanela.

niikoiden opetus jatkuu myös 
tulevana syksynä. 

Erityisesti on ilahdutta-
nut lasten kanssa työsken-
tely. Haluan jakaa ja opet-
taa käsityöperinteitä lapsille 
ja nuorille, jotta tärkeät tai-
dot periytyisivät myös nuo-
remmille sukupolville. Yksi 
innokkaimmista kursseillani 
kävijöistä on ollut Siiri Kor-
honen, 10-vuotias käsitöiden 
harrastaja, joka sai valmiiksi 
ensimmäisen tilkkupeittonsa 
tänä keväänä. Siiri on käynyt 
kolmella eri kurssillani ja on 
oppinut taitavaksi käsityön-
tekijäksi. Hän aloitti tilkku-
työkurssillani seitsemän vuo-
tiaana, kolme vuotta sitten.

Katri Kemppanen

Grafiikan ryhmä on kokoon-
tunut keskiviikkoisin. Jouk-
ko on pysynyt tiiviinä ja in-
nokkaana. Tuntuu kuin 
päivä olisi kohokohta koko 
viikolle. Olemme kokeilleet 
perinteisen grafiikan lisäk-
si uusia, monille tuntemat-
tomia grafiikan menetelmiä. 

Grafiikan kurssilla olen ollut 
sekä opettaja että oppilas tä-
män lukuvuoden aikana. Al-
kusyksystä opetin grafiikkaa 
ja marraskuussa siirryin op-
pilaan rooliin, kun Arja Äi-
käs aloitti saman ryhmän 
opettajana. Grafiikasta on 
tullut suuri intohimoni. Uusi 
tuttavuus Imagon filmi –me-

Vaikka haasteita ja vastoin-
käymisiä on ollut välillä, op-
pilaat ovat pysyneet innok-
kaina ja lopulta jokainen on 
saanut palkkioksi onnistu-
neita vedoksia. Imagon me-
netelmän avulla saimme 
ikuistettua maisemamuis-
toja ja rakkaiden valokuvia. 

netelmä grafiikassa on vie-
nyt minut ja monen muunkin 
ryhmäläisen mennessään. Se 
on tekniikka, jonka avulla va-
lokuvista vedostetaan gra-
fiikkaa ImagOn-filmin avulla 
kuparilaatalla. Menetelmä on 
ollut vaikea, mutta loppuke-
väästä suurimmat ongelmat 
voitettiin ja saatiin yhdessä 

Menetelmästä tuli suosikki, 
vaikka voittikin haasteelli-
suudellaan kaikki muut.

Lukukausi loppui liian 
nopeasti, mutta kesä on ai-
kaa kerätä aiheita ja ideoita 
tulevaa syksyä varten.

Arja Äikäs

kokea riemun kiljahduksia 
ja suuria onnenhetkiä imago-
nin onnistuessa lähes täydel-
lisesti. Tätäkin jatketaan heti 
syksyllä uudestaan ja toivo-
tankin uudet kurssilaiset ter-
vetulleiksi grafiikan ihmeelli-
seen maailmaan.

Vuokko Nyman

Rakukeramiikkatöitä.
12-hengen astiasto, musta savi ja engobekoristelu, Reeta 
Timonen. Lasten keramiikkakurssin purkkeja ja maljakoita.
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Tiistain aamu- ja iltamaala-
reissa on perehdytty eri tek-
niikkoihin henkilökohtaisen 
valinnan mukaan. Esimerkik-
si piirustustekniikat, akryyli-, 
akvarelli-, pastelli-, vesiliukoi-
nen- ja perinteinen öljyväri-

Teatteriryhmillä räjäyttävää rytinää ja tyrmääviä tilanteita

Kansalaisopiston teatteriryh-
mät pitivät 50 v. juhlaesityk-
set perjantaina 31.3 

Nuorten impro/fyysinen 
teatteriryhmä esittivät näy-
telmän, johon oli koottu ly-
hyitä hauskoja ja komedialli-
sia draama- ja improesityksiä 
kuvaillen erilaisia tapahtumia 
teatterikurssilta sekä muita 
kansalaisopiston harrastus-
piirejä.  Näytöksessä nähtiin 
hauskuuttaen esimerkiksi äi-
jäjoogaa, seniori-atk-tunti, 
pianotunti, leirikokemuksia 
ja Nesteellä ruokailu. Tyylila-
jeina olivat rikos, romantiik-
ka, lasten Pikku kakkonen, 
musikaali ja uutiset. Tämän 
nuorten näytelmäkokoelman 
olivat koonneet nuoret näyt-

telijät yhdessä apuohjaajansa 
Marja-Liisa Väyrysen kanssa. 

Lasten teatterialkeisryh-
mä esitti pienoisnäytelmän 
”Ropolan lapsetkin pääsevät 
harrastamaan Kansalaisopis-
tossa”. Lasten ryhmä kuvasi 
Sarakylän perukoilla asuvaa 
perhettä 1990-luvun loppu-
puolella. Perheen lapset oli-
vat olleet aina kotona, riite-
livät ja kinastelivat. Isä istui 
aamukahvilla ja huomasi Iijo-
ki-lehdessä kansalaisopiston 
ilmoituksen lapsille alkavis-
ta eri kursseista. Pitkän poh-
dinnan jälkeen ja mummin 
rahallisesti avustama he saisi-
vat kaikki kahdeksan lastansa 
eri harrastuksien pariin. Sii-
tä lähtien kotiin tuli rauha ja 

Teuvo Kalliolan muistokonsertti - musiikki antaa ja kantaa

Teuvo Kalliolan muistokon-
sertti oli lauantaina 1.4. Sa-
likissa antoisan ja moni-
puolisen Kansalaisopiston 
juhlatapahtumien jälkeen. 
Ajatus muistokonsertis-
ta syntyi jo syksyllä Teuvon 
muistotilaisuudessa, jolloin 
Reijo Kossi toi ajatuksen esil-
le. Kansalaisopiston monet 
musiikkiryhmät valmistau-
tuivat Reijon ja minun joh-
dolla konserttiin. Mukaan 
saimme myös muusikkoys-
täviä Torniosta, Kiimingistä 
ja koko kansan ihannoiman 

harmonikkataiteilija Veikko 
Ahvenaisen vaimonsa Cari-
nan kanssa. Konsertti sisälsi 
Teuvon sävellyksiä ja sanoi-
tuksia ja Teuvon harmoni-
kan opetukselle tärkeätä ma-
teriaalia. 

Sooloesityksestä vaikut-
tavia olivat Teuvon entisten 
oppilaiden Niko Mäenala-
sen ja Timo Pesiön esitykset. 
Suuren kiitoksen ansaitsee 
Reijo Kossi ja hänen ohjaa-
mansa soittajat. Ensiesitys 
konsertissa oli myös Aimo 
Pietilän säveltämä ja sanoit-

tama laulu Teuvon muistol-
le Rakkaimmalla rannalla. 
Olen myös kiitollinen kai-
kille esiintyjille. Jokainen toi 
muistot Teuvon suurenmoi-
sesta työstä.

Puukkokurssin opettaja Markku Parkkinen kertoo rössypo-
tun syönnin lomassa puukonvalmistuksen tekniikoista.

Lasinsulatuskurssin sulatus-
töitä, tekijöinä Kaarina Ne-
vanperä, Reeta Timonen, Rit-
va Viio, Seija Vuolanto, Ulla 
Mahlakaarto, Raili Raiskio ja 
Annikki Käsmä-Lasanen.

Erityisryhmien keramiikkatöitä, tekijöinä Jaana Mosorin, 
Pia Kelahaara, Taimi Manninen, Eeva Tuohimaa ja Helena 
Ylipahkala.

Etualalla posliinikurssin 
kauniita lysteritöitä, taustal-
la opettaja Anu Rautakos-
ki antamassa työnäytöstä 
posliinimaalauksesta.

maalaus ovat tulleet tutuiksi. 
Mallia on tutkittu kuvasta ja 
kolmiulotteisesti esim. ase-
telmat. Tekemisen ohessa on 
opiskeltu värioppia, valo-op-
pia ja sommittelua. Kahviku-
pin ääressä ovat lentäneet mo-

net hienot keskustelut, joskus 
jopa filosofisista aiheista. Ryh-
mät ovat olleet erittäin omis-
tautuneita tekemiselle. Oppi-
misen halu on valtava, ja kun 

ei ole kiire, jää aikaa myös oi-
valluksille. Taide voi olla kuin 
elämä itse.

Eeva-Kaisa Jakkila

Erityisryhmä esittämässä Sarakylän kerho näytelmää. Sa-
rakylän koululla kansalaisopiston porina- ja käsityöpiirissä 
90-luvun lopulla. Ulla Keskimmäinen, Jaana Mosorin, oh-
jaaja Kaarina Nevanperä, Marjaana Alatalo ja ohjaaja Mar-
ja-Liisa Väyrynen. 

Kansalaisopistossa musiik-
kiopetusta. Oppilaana Mar-
kus Väyrynen ja opettajana 
Aino Ojala. 

Nukketarinassa ”Tonttu, 
joka löysi ystävän”, kertoja-
na Sini Takkinen. 

Nuorten Impro-/fyysinen teatteriryhmä esittämässä komediana Kansalaisopiston kurssi 
äijä jooga. Nuoret ovat itse tehneet koreografian. 

Lasten näytelmä Ropolan perhe. Ovat kan-
salaisopiston jumppakerhossa Sarakylän 
koululla. Sanna Takkinen, Sini Takkinen, Vil-
ma Kemppainen, Sanni Tauriainen ja Jessi-
ca Tauriainen. 

Yleisöä seuraamassa näytelmäryhmien 
esityksiä Opiston juhlaviikon perjantai-il-
tana. 

hiljaisuus, josta vanhemmat 
saivat nauttia kahdestaan. 
Tämän lasten näytelmän käsi-
kirjoituksen valmistivat Kaa-
rina Nevanperä ja Emmi Pik-
kuaho.

Erityisryhmät esittivät 

näytelmän ”Sarakylän ker-
ho ”Näytelmä kuvasi tapah-
tumaa Sarakylän kaupalta 
1990-luvulta. Myyjä oli huo-
mannut lehdessä olevan il-
moituksen, että Sarakylän 
koululla alkaa kansalais-
opiston porina- ja käsityöpii-
ri. Kauppaan saapuu kylän 
emäntiä ja isäntiä sekä myyjä 

lukee ilmoituksen ja he aiko-
vat yhdessä mennä koululle, 
jotta kerho saadaan käyntiin. 
Näytelmän käsikirjoituksen 

on koonnut Kaarina Nevan-
perä. 

Kaarina Nevanperä

Veikko Ahvenainen ja Carina Nordlund. Harmonikkaorkesteri vahvistettuna Kiimingin harmonikkakerholla Timo Pesiön johtamana.

Timo Pesiö soittaa säveltä-
mänsä kappaleen, en muis-
ta nimeä!

Aira Siuruainen-Kalliolan 
lauluoppilas Kimmo Les-
kelä laulaa Airan toivomuk-
sesta laulun ”Hiljaiset sil-
lat”.

Kaikki soittajat yhdessä soittivat Teuvo Kalliolan sävellyk-
sen ”Kevät tunnelmissa”.

Tuhannet kiitokset kaikil-
le! Musiikki antaa ja kantaa! 

Aira Kalliola-Siuruainen
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

BANAANIN
MAKUINEN

KAHVIKAKKU 
500 g

kpl
9,50

PERHEPALVI
350 g

pkt
1,99

KANANPOJAN
UUNISIIVET

n. 1 kg
marinoitu

kg
2,99

PÄÄSIÄIS-
LIMPPU

tumma tai vaalea
500 g

pss
1,79

KABANOSSI
GRILLI-

MAKKARA
400 g

pkt
1,99

Amy 
naisten

TUULIPUKU

MENU
NELJÄNVILJAN 

HIUTALE
750 g

pkt
0,99

PÄÄSIÄIS-
RAKEET

300 g

pss
2,49

HATTARASANKO
40 g

kpl
0,99

KOULUNÄKKI
4,4 kg

ltk
19,90

HARIBO
VAAHTOKARKKI 

CHAMALLOWS
100 g

pss
0,89

Oliver 
miesten

TUULIPUKU

59,90

59,90

PÄÄSIÄISMUNAT
50 g

5,00
4 KPL

PAIKKAKUNNAN:
KYLMÄSAVUPORONPAISTI
KANTAPALA                         SIIVU

kg
59,-

     PALA

kg
79,-

kg
89,-

UUTUUS!

PALVELEMME:
PE 14.4. klo 11-18
LA 15.4. klo 9-18

SU 16.4. klo 11-18
MA 17.4. klo 11-18

Candy 
TISKIKONE
60 cm

349,-
Hoover 
LIESI
50 cm

329,-
Candy 
PYYKINPESUKONE
6 kg, päältä täytettävä, 
A++, 1000 kierosta

349,-

295,-

Hyvää Pääsiäistä!
49,-

astia Candy PYYKINPESUKONE
4 kg, edestä täytettävä, 
A+, 1100 kierosta

395,-

Viimeistä viedään!
Polaris 
WIDE TRAK LX 500
vm. 2007

3490,-

HYDRAULIÖLJY
32 tai 46
20 litraa

Hitachi 
AKKUPORAKONESARJA

10,8 V
kärki/laukkusarja

ISKEVÄ 
RUUVINVÄÄNNIN

10,8 V runko

+

YHTEISHINTAAN

199,-

SkyTeam 
MONKEY 50 cc
4-tahti, sähkökäynnistys

1290,-
Fusion 
CROSSI 50 cc
4-tahti, sähkökäynnistys, levyjarrut

950,-
Fusion 
SUPER BEE 110 cc
4-tahti, sähkökäynnistys, levyjarrut

1090,-
Fusion 
CROSSI Mosquito 125 cc
4-tahti, levyjarrut, ajovalot

1150,-

Chalky Finish 
”KALKKI” 

KALUSTEMAALIT, 
LAKAT JA VAHAT

UUTUUS!

Candy 
JENKKIKAAPPI

395,-
Kotikokki 
PAKASTEARKKU 100 l

199,-

Candy 
JÄÄ-PAKASTEKAAPPI
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Kaupunginhallitus hyväk-
syi tiistaina 11.4. kokoukses-
saan Rampoll Finland Oy/
Juha-Matti Märijärven laa-
timan Tolpanvaaran tuuli-
voimapuiston osayleiskaa-
van, kaavaluonnoskartan ja 
-selostuksen sekä päätettiin 
asettaa ne nähtäville ja pyy-
tää niistä tarvittavat lausun-
not.

Märijärven laatima 
kaavaluonnos on laadit-
tu vuonna 2014 hyväksy-
tyn kaavaehdotuksen poh-
jalta YVA-menettelyn ja 
aikaisemman kaavapro-
sessin aineistoja hyödyntä-
en. Luonnoksessa on huo-
mioitu osayleiskaavatyön 
yhteydessä täydenne-
tyt lähtöaineistot, selvityk-
set ja vaikutusarvioinnit. 
Osayleiskaavaluonnokses-
sa on osoitettu vuonna 2014 
hyväksytyn kaavan mukai-
set 22 voimalapaikkaa, voi-
malan suurin sallittu koko-
naiskorkeus on 230 metriä 
maanpinnasta. Kaavaluon-
nos sisältää jonkin verran 
muutoksia vuonna 2014 hy-
väksyttyyn osayleiskaavaan: 
Kaavan nimestä on mm. 
poistettu Jylhävaara, kos-
ka kaava ei nykyisessä muo-
dossaan ulotu Jylhävaaral-
le. Luo-kohteiden rajauksia 
on rajattu luvitetun voima-
johdon johtoalueen reunan 
mukaisesti. Yksi sähköase-

Tolpanvaaran tuulivoimapuistohanke etenee
man paikka on poistettu 
sekä huoltoteiden ja maa-
kaapeleiden sijoittelua on 
tarkistettu uuden tie- ja säh-
kösuunnitelman perusteel-
la. Kaavamääräyksissä me-
lumääräys on päivitetty ja 
määräyksistä on poistettu 
Finavian lausuntoa koskeva 
vaatimus sekä voimaloiden 
purkamista ja alueen ennal-
listamista koskeva määräys. 
Kaavamääräyksiin on lisät-
ty määräys lentoestevalojen 
huomioimisesta. Vesa Riek-
ki ja Marja Lantto ilmoittivat 
esteellisyyden, eivätkä osal-
listuneet päätöksen tekemi-
seen.

Kaupungille uusi 
hankintaohje
Hyväksyttiin kaupungil-
le uusi hankintaohje, jos-
sa on otettu huomioon han-
kintalainsäädännön vuoden 
alusta voimaantulleet uu-
distukset. Niitä ovat muun 
muassa. Julkisten varojen 
käytön tehostaminen, han-
kintamenettelyn yksinker-
taistaminen, lain keskisten 
käsitteiden selkeyttäminen, 
pk-yritysten tarjouskilpai-
luihin osallistumisen mah-
dollisuuksien parantaminen 
sekä turvata tarjoajille tasa-
puolien ja syrjimätön kohte-
lu julkisissa hankinnoissa. 

Hankintalain muutos 
on tuonut myös muutoksia 

kynnysarvoihin, jotka ovat 
osittain nousseet ja suurin 
muutos koski terveydenhoi-
don- ja sosiaalipalvelujen 
kansallisia kynnysarvoja. 

Kaupunki on käyttänyt 
viimeksi vuonna 2010 hy-
väksyttyä hankintaohjetta, 
joka ei enää täysin ole vas-
tannut kilpailuun liittyviä 
menettelyä ja on ollut han-
kintarajoiltaan puutteelli-
nen.

Uutta hankintaohjetta on 
valmisteltu edellisen han-
kintaohjeen pohjalta ja siihen 
on pyritty ottamaan mukaan 
kaikki oleelliset muutok-
set ja ohjeet sekä tarkennet-
tu kansallisen kynnysarvon 
alittavien hankintojen ns. 
pienhankintojen kilpailutta-
misvelvoitetta.

Tietotekniikan  
strategia kouluille 
Pudasjärven kaupunginhal-
litus hyväksyi 11.4. kokouk-
sessaan koulujen ICT-stra-
tegian laitehankintojen ja 
tietotekniikan käyttöön. Hal-
lituksen mielestä koulujen 
koneet ja laitteet ovat mo-
derneja, vaikkakin vaihte-
lua koulujen välillä on. ICT-
tuki hoidetaan Oulunkaaren 
kuntayhtymän palveluna ja 
ICT-henkilöt ovat tavoitet-
tavissa käytännössä palve-
lupyyntöjärjestelmän avul-
la. Palvelupyyntöjen avulla 

korjataan ja ylläpidetään jär-
jestelmää, usein etäyhtey-
dellä. Näin yhteistä aikaa tai 
kieltä tarvitaan lisää toimin-
nan kehittämiseen. 

Ilmailuopintoja  
lukiossa
Lukion opetussuunnitel-
maan hyväksyttiin 1.8. alka-
en seuraavat muutokset: Il-
mailuopintojen lisätään niin, 
että se sisältää viisi kurs-
sia ja lentolupakirjansuorit-
tamiseen. Hallituksen mie-
lestä Pudasjärven lukion 
vetovoimaisuutta ja opis-
kelijamäärää pyritään nos-
tamaan ilmailulinjan avul-
la. Pohjois-Suomessa ei ole 
lukiota, joka tarjoaisi ilmai-
luopintoja. 

Pudasjärven lukion yh-
teistyökumppanina toimii 
Pudasjärven Ilmailukerho. 
Ilmailuopintojen laajuus on 
yhteensä viisi kurssia, joi-
ta ovat mm. johdantokurs-
si, teoriakurssit sekä käytän-
nön kurssit. Kurssit jaetaan 
kolmelle opiskeluvuodel-
le tasaisesti siten, että len-
tolupakirja on mahdollista 
suorittaa kolmantena opis-
keluvuotena. Näin pyritään 
ehkäisemään opintojen kes-
keytyksiä.

Ilmailuopinnot maksa-
vat noin 4 000 euroa oppi-
lasta kohti, ja tämä pyritään 
jakamaan tasaisesti kolmel-

le vuodelle. Kustannus ka-
tetaan uusien oppilaiden 
tuomilla valtionosuuksilla. 
Valtionosuuden laskennal-
linen peruste oppilasta koh-
den on noin 7 700 euroa vuo-
dessa oppilasta kohden eli 
23 100 euroa kolmessa vuo-
dessa. Samalla kaupungin-
hallitus päätti, että yrittä-
jyyskasvatuksen kurssien 
määrää lisätään kolmella.

Tukia jaettiin
Kehittämistukien 9250 eu-
ron ylitys päätettiin kattaa 
kehittämisrahastosta ja ja-
kaa kehittämistukia 24 haki-
jalle yhteensä 60 400 euroa. 
Toimintatukia päätettiin ja-
kaa 61 hakijalle 92 550 euroa 
ja vastaavia tukia 26 yksit-
täiselle toimijalle tai toimin-
taryhmälle 6 300 euroa. Ke-
hittämis- ja toimintatuet 
maksetaan etukäteen.

Jos hanke ei toteudu, ke-
hittämis- tai toimintatuki tu-
lee palauttaa kaupungille.

Purkamiseen  
lisää rahaa
Valtuustolle esitetään, että 
se hyväksyy tämän vuoden 
talousarvioon rakennusten 
purkamiseen lisämäärära-
han, joka on 450 000 euroa. 
Rakennusten myyntitappi-
oihin varataan 243 000 eu-
roa. Purettavien rakennus-

ten neliömäärä on yhteensä 
2162 neliötä. Nämä käsittä-
vät muun muassa Kurenalan 
koulun asuinrakennuksen ja 
Sarakylän rivitalon. Ammat-
tikoulun oppilasasuntola, 
Tuohikoti ja ammattikoulun 
vanha navetta päätettiin jät-
tää kylmilleen. Valtuuston 
hyväksymään purkuohjel-
maan on lisätty Kauppatien 
päiväkodin tila. Tämä tila 
joudutaan purkamaan, jotta 
Hirsikartanon huoltoliiken-
ne saadaan pelaamaan. Kau-
punki on myynyt teknisten 
toimintojen keskuksen ja Ri-
tolantien päiväkodin.

Elinkeinoyhtiötä  
selvitetään
Päätettiin käynnistää Pudas-
järven kaupungin elinkei-
noyhtiön selvityksen laati-
minen ja ostaa selvitykseen 
tarvittavaa asiantuntijapal-
velua KPMG Oy:ltä. Halli-
tuksen mielestä kaupunki 
tarvitsee nopeasti reagoivaa, 
säännöllistä ja konkreettista 
yhteistyötä elinkeinoelämän 
suuntaan. Kehittämisyhti-
ön hallituksessa toimisivat 
kaupungin edustajien lisäksi 
yrittäjien ja matkailuyhdis-
tyksen edustajat.

Kokouksen alussa Van-
hus- ja vammaisneuvosto 
oli paikalla keskustelemas-
sa ajankohtaisista asioista. 
HT, JR

Uusi ryhmä valtuustoon
Vihreät jännittivät vaalien 
tulosta Ravintola Meritas-
sa. Porukkaa oli mukavasti. 
Veikko Hyttinen toimi tieto-
koneelta tilanteiden heijas-
tamisessa seinälle. Pizzo-
ja nautittiin ja tunnelma oli 
korkealla. Lopullisen tulok-
sen selvittyä nyt uuden ryh-
män valtuutettuna aloitta-
va Kari Tykkyläinen kertoi 
olevansa tyytyväinen, että 
ääniä tuli mukavasti, vaik-
ka oli uusi ryhmä paikka-
kunnalla. Suvi Kipinän va-
linnan varmistuttua toisena 

valtuutettuna Tykkyläinen 
otti pöydän alta sikarilaatik-
kokitaran, kutsui Suvin vie-
reensä ja alkoi siltä istumal-
ta riimitellä Suvin kunniaksi 
”suvi virren”. Kertosäkeessä 
helähti: ”Tästä se lähtee, hy-
vin lähtee”.

Vihreiden vaalivalvojaisissa 
Ravintola Meritassa 
Kari Tykkyläinen vetäisi 
sikarilaatikkokitaransa 
säestyksellä omin sanoin 
”suvi virren” vieressään 
toisena Vihreiden listal-
ta valtuustoon valitun Suvi 
Kipinän kunniaksi. ”Suvi 
meni valtuustoon, että 
pamahti, parantaa maail-
maa. Tästä se lähtee, hyvin 
lähtee, ei jää tähän, vihreä 
vallankumous” -muutamia 
sanoja riimittelystä poimit-
tuna. 

Ravintola Kurenkoskessa oli 
kaikkien yhteiset vaalivalvo-
jaiset, jossa uutena valtuus-
toon valittu Marko Koivula 
toimi vaalitulosten näyttäjänä 
tietokoneelta. Alkuillasta tuli 
ja meni porukkaa, loppuillas-
ta väkeä kertyi runsaammin.

Pääsiäisen kynnyksellä 9.4. 
Syötteen luontokeskukseen 
saapui Harri Ahosen Vaellus 
väreissä- valokuvanäyttely. 
Se käsittelee Pohjois-Skan-
dinavian luonnon väriskaa-
laa ja tuo esiin alueen luon-
non monimuotoisuuden ja 
ainutlaatuisuuden. Upe-
at valokuvat välittävät Poh-
jois-Skandinavian luonnon 
herkkyyttä katsojille sekä in-
nostavat ihmisiä liikkumaan 
luonnossa ja nauttimaan sen 
kauneudesta.

Ahosen tie vaelluskirjaili-
jaksi ja valokuvaajaksi sai al-

Harri Ahosen valokuvanäyttely luontokeskuksessa
kunsa Tromssasta hänen ol-
lessaan vaihto-oppilaana. 
Siellä Ahonen päätyi työka-
verinsa mukana syyskuisel-
le riekonpyyntiretkelle tun-
turiylängölle, aseen sijasta 
kamera mukanaan. Nykyi-
sin hän viettää vuodesta kol-
misen kuukautta maastossa 
Ruotsin ja Norjan vaellus-
reiteillä ja on tutustunut pe-
rinpohjaisesti käytännön 
eroihin Suomen, Ruotsin ja 
Norjan vaelluskulttuureis-
sa. Näistä käytännön eroista 
häntä pyydettiin aikoinaan 
pitämään luentoa retkeili-

jöille, ja se oli alkusysäys en-
simmäisen kirjan kirjoitta-
miselle.

Ahosen aihevalinta on 
ainutlaatuinen. Tiettäväs-
ti ei ole olemassa juuri muu-
ta vaelluskirjallisuutta, jossa 
käsiteltäisiin rajat ylittäväs-
ti sekä Suomen, Ruotsin että 
Norjan vaelluskulttuuria ja –
reittejä. Valokuvaajana Aho-
nen on itseoppinut. 

-Valokuvaus tuli kirja-
projektin mukana. Kustan-
nusyhtiöllä on tietty näke-
mys kirjoissa julkaistuista 
valokuvista, Ahonen kertoo. 

Ahonen asuu nykyään 
paluumuuttajana Tampe-
reella. Hän on myös asunut 
ja työskennellyt monta vuot-
ta Norjassa eri kaupungeis-
sa. Kirjailijantyönsä ohella 
Ahonen työskentelee ajoit-
tain röntgenhoitajana ja 
opiskelee historiaa yliopis-
tossa. Vaellus väreissä-näyt-
telyyn voi tutustua Syötteen 
luontokeskuksella kesäkuun 
alkupäiviin saakka. 

Luontokeskus tiedotus 
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

OSTETAAN

Iltatapahtumat ja huvit

Pudasjärvellä

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

ITE HARTIKAINEN HINAA

POHJOIS-POHJANMAA & LAPPI

A i n Lau l a i n

Työtäs Tee !

MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti 

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, 

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

KONEPAJA

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Koivurankaa p. 0400 634 325 

Käytetyt traktorin takarenkaat 
sisärenkaineen. Stomil 16.9 
R34 (139 A8). P. 0400 380 095.

MYYTÄVÄNÄ 
PARITALOSTA 

3 h, k + s ja 
varasto.

Rakennusvuosi 2000, 
71 m2, oma tontti.

Vap. sop. mukaan.

Tiedustelut iltaisin 
puh. 0400 498 420/ Sari

Lisäys
Matka Karde-
mumman kylään 
-juttuun liittyen,  
Pudasjärven van-
hempainyhdistys 
ry:n järjestämän 
teatteriretken yh-
teydessä pidet-
tyihin arpajaisiin 
palkintoja lah-
joitti myös Aarre-
Arkku. 

Mirka Pääkkö 

Pääsiäisen aikaan pääsee tanssi-
maan eri puolilla Pudasjärveä. Pit-
känäperjantaina pyörähdellään ai-
nakin muutamassa tanssipaikassa. 
Tuolloin Siuruan Työväentalolla 
musiikista vastaavat Sari Turpeinen 
ja Hannu Viitala. Puhoskylän Möyk-
kälässä puolestaan esiintyvät Rai-
mo Laamanen ja Ari Hyvälä.

Perjantaina Hotelli Iso-Syöt-
teellä soi hittimusiikkia, kun Pete 
Parkkonen astuu lavalle. Syötteel-

lä on luvassa menoa ja meininkiä 
myös muissa ravintoloissa.

Pääsiäisen lauantaina tanssijal-
kaa saa nostella Sarapirtillä Jore 
Siltalan tahtiin ja Pintamolla Pohjo-
lan yön soittaessa.  Luvassa on siis 
taattua tanssimusiikkia ja vientiä!

Hotelli Iso-Syötteellä esiintyy 
lauantaina monen hitin tähti, Suvi 
Teräsniska. Monipuolista musiikkia 
on siis tarjolla Pudasjärvellä pääsi-
äisenä.

Pääsiäisenä monet tanssit
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Kuntotanssit Sarapirtillä la 22.4. klo 21-23. Järjestää yhteistyössä Sarakylän nuori-
soseura ry., Pudasjärven nuorisoseura ry./Ijoen Tanssijat ja Pudasjärven kansalaisopisto
22. Kaikenkansa kuutamohiihto pe 14.4. klo 21. Reitillä Syötteen luontokeskus - 
Ahmatupa.
Yli-Siuruan Metsästysseura pilkkikilpailut pe 14.4. klo 10.00-14.00 Liekolampi.
Yli-Siuruan Metsästysseura jäsenten väliset pilkkikilpailut pe 14.4. heti kun ylei-
set pilkit on päättynyt Liekolampi.
Wirtapiiri ti 18.4. klo 10.30 Sarakylän koulu. Vierailijana Tarja Väisänen.
Tietsikka-info ke 19.4. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 19.4. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Iso-Syötteen laskukauden päätösbileet la 22.4. klo 12-17.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 24.4. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Tietsikka-info ke 26.4. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 26.4. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

ma 17.4.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä TANSSIT

Seuraavat tanssit on la 29.4. Renne ja Aliset duo.

os. Sarakyläntie 4661
la 15.4. klo 21-01

JORE 
SILTALA

Lippu 10 €, käteismaksu. 

Pitkänäperjantaina 14.4. klo 21.00-01.00

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

TANSSIT 
Siuruan Työväentalolla

Soittaa 
SARI TURPEINEN & 

HANNU VIITALA 
YHTYEINEEN Tervetuloa!

 TYÖPETARI Ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS 
torstaina 27.4.2017 klo 18.00 

Suojalinnalla, Urheilutie 2.
Tervetuloa! Hallitus

Koskenhovilla ma 17.4.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Möykkälässä TANSSIT

Maksuvälineenä käy nyt myös 
pankkikortit. Ravintolaan vapaa pääsy.

Soittaa

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Puhoskylän Kyläseura ryLippu 12€

pitkänäperjantaina 14.4. klo 20.00-00.30

TERVETULOA!

RAIMO LAAMANEN 
& ARI HYVÄLÄ

Sarakylän Nuorisoseuran 
YLEINEN KOKOUS 

Su 23.4.2017, klo 12 Sarapirtillä.
Tervetuloa! Johtokunta

Pintamon kyläseura R2TerveTuloa!

TanssiT 
PinTamolla Pintamontie 321

Lauantaina 15.4. klo 21.00–01.00.

Lippu 12 €

HUMPPATANSSIKISA, kolme parasta perinteisen humpan taitajaparia 
palkitaan. Ilmoittautuminen paikan päällä tai ennakkoon: 040 737 0143. 

C-oikeudet (olut, siideri). Huom! Käteismaksu. La 22.4. karaoketanssit.

Pohjolan Yön 
TahTiin

Kipinän kyläseura järjestää
KESKUSTELUTILAISUUDEN
la 22.4. klo 12 Kipinän koululla.
Aiheena keskustelua kyläseuran tarpeellisuudesta ja 

löytyykö kylältä toimijoita.
Tilaisuus ei ole virallinen kokous, 

eikä ole henkilövalintoja.
Tervetuloa!

Runsasta osallistumista toivoen,
Jukka Vähkyrä

kyläseuran puheenjohtaja 

lauantaina 15.4.2017 klo 11.00-14.00 
Korpisella Inarin rannassa.

Sarjoja 3: miehet, naiset ja nuoret alle 15v.
Rahapalkinnot. Kaikki pilkkimaksun maksaneet 

osallistuvat 100:n € arvontaan.
Arpajaiset ja myytävänä makkaraa, kahvia ja 

munkkeja ym. virvokkeita.

 KOKO PERHEEN ULKOILU-
PÄIVÄN ja PILKKIKISAN

Lisäksi pyöritämme  
BINGOA 

Korpisen Kylätalolla
sunnuntaisin 17.4. klo 14, 

su 14.5. klo 14,
su 4.6. klo 14 ja 
su 18.6. klo 14

TERVETULOA 
JOUKOLLA MUKAAN! 

Korpisen Kyläseura ry 
järjestää yhdessä Korpisenperän 

kalastuskunnan kanssaPintamon kyläseuran talol-
la tanssitaan lauantaina 15.4. 
Illan aikana on myös hump-
patanssikilpailu, jossa tyyli-
nä on perinteinen lavatanssi-
humppa. Vinkkejä kisaan on 
otettu Pirjo Kettuselta Lipe-
ristä, jossa tanssitaan hum-
pan sm-kisat 10.6. 

Pintamolla kisaillaan pil-
kettä silmäkulmassa, joten 
kaikki halukkaat pääsevät 
mukaan. Kisassa on kolme 
tuomaria, jotka antavat tasa-
puolisen arvostelun kaikille. 
Orkesterina soittaa Pohjolan 
Yö, joka taitaa humpan soi-
ton. Ilmoittautua voi paikan 
päällä tai ennakkoon. Kil-
pailemaan pääsee tanssili-

Pintamon kyläseuran talolla 
odottaa näyttävät palkinnot 
kolmelle parhaalle humppa-
tanssiparille. 

Pintamolla lavatanssi-
humppaa – myös kilpailu

pun hinnalla ja kisailu alkaa 
klo 22. 

Pintamon Kyläseura

Tuomas Sammelvuo -salis-
sa oli tänäkin keväänä keski-
viikkona 19.4. Tuomas Sam-
melvuo -salissa Pudasjärven 
Urheilijoiden voimistelujaos-
ton järjestämä voimistelu- ja 
liikuntanäytös. Näytöksessä 
saamme nähdä kavalkaadin, 
jonka aloittaa ihanat, pienet 
voimistelukoululaiset ja vä-
linevoimistelun tytöt esityk-
sellään. Nuorten mixdancen 

ja tanssillisen voimistelun 
esitysten lisäksi nähdään ai-
kuisten naisten tanssillisen 
voimistelun, Pudasjärvi Folk 
kansantanssiryhmän ja Pu-
dasjärven nuorisoseuran Ii-
tojen esitykset. 

Näytöksen väliajalla on 
buffet ja tilaisuudessa myy-
dään myös arpoja. 

PuU / voimistelujaosto 

Voimistelu- ja 
liikuntanäytöksessä 
monipuolista ohjelmaa

Keskustapuolue Kurenalan 
Paikallisyhdistyksen 

VUOSIKOKOUS
to 27.4.2017 klo 18 Kaupungintalolla 

Nalle-kokoustila.
Aloitetaan kahvitarjoilulla 17.30.

Tervetuloa! 
Paikallisyhdistyksen johtokunta

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

ALOITAMME LIIKUNTAKERHON
tiistaina 18.4. kello 11.00 Tuomas 

Sammelvuon salin ryhmähuoneessa. 
NETTITREFFIEN tiimoilta aloitetaan 

kerhotoiminta tiistaina 25.4. palvelukeskuksessa. 
Jäsenet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Mikäli saamme ison porukan kasaan, jatkamme 
PohjanTähdessä. Tervetuloa!

Pudasjärvellä kolme Am-
mattiyhdistysaktiivia pää-
si kuntavaaleissa kaupun-
ginvaltuustoon. He ovat 
Palvelualojen ammattilii-
ton edustaja Eija Ikonen 
SDP, Jhl:n Pudasjärven 
osaston pj Paula Soronen 
SDP ja 

Puutyöväen liiton jäsen, 
Kontiotuotteen pääluotta-
musmies

Antti Tihinen Vasem-
mistoliitosta. Tihinen voitti 
äänimäärässä muun muas-
sa oman puolueen pitkä-
aikaisen politiikan vai-

Ay-liikkeelle, voitto 
kuntavaaleissa

kuttajan Erkki Honkasen 
Puhoskylästä.

Toivoisinkin Ay-poru-
koista valituilta rakenta-
vaa yhteistyötä tulevassa 
valtuustossa.

Jouni Manninen
Pudasjärven metallityö-
väen ammattiosaston 
280:n puheenjohtaja 

TYÖPETARI ry jakaa

EU-RUOKA-
PAKETTEJA 

Perjantaina 21.4.2017 klo 9.00 
  Suojalinnalla, Urheilutie 2 

Paketteja jaetaan, niin kauan kuin niitä riittää. 
Ei puhelinvarauksia. 

Tiedustelut puh. 044 082 2130
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Huhtikuun kesselikirje

Suunnitelma oli käydä vain Kostamuksessa maksamassa eräästä pikku-
pojasta päiväkerhomaksu ja jättää lastenvaunut ja turvaistuin erääseen 
perheeseen. Mennä sitten Vuokkiniemelle ottamaan osaa Nikolain su-
ruun. Rajan yli päästyäni soitin Tanjalle Jyskyjärvelle.

– Mihin osoitteeseen nämä vaunut pitää viedä? Missä teidän tytär 
asuu? 

– Etkö saanut viestiäni. Minä kirjoitin sinulle heti, kun viimeksi lähdit, 
että ei tarvitse tuoda. Tytär sai jo turvaistuimen. 

– Ai jaa?? No, entä vaunut? 
– Heillä on niin pieni asunto, ei sinne sovi. Heillä on vain yksi huone. 

Voitko tuoda vaunut tänne Jyskyjärvelle? 
– No, pitää miettiä sainko vaunut jonkun kyydissä tulemaan sinne. 

(Matkaa Kostamuksesta 100 km). 
Ei onnistunut saada kyytiä. Ystävämme Jana ei aluksi vastannut puhe-

limeen. Menisikö tämänkin juttu mönkään? Lopulta sain yhteyden. Jana 
kertoi, että kassa oli mennyt jo kiinni, mihin päiväkerhomaksut makse-
taan. Sovittiin, että jospa huomenna onnistuisi, kun tulen Vuokkiniemeltä.

Tie Vuokkiniemeen oli märkä. Kuoppia ja vesilätäköitäkin oli jo. Kevät 
teki tuloaan. Käännyin tieltä sivutielle, jonka päässä asuvat Ilmari ja Vie-
no. Edellisellä käynnillä oli ollut puhetta matoista. Nyt niitä oli matkas-
sa. Loppumatkan kannoin mattoja sylissä. Ilmari oli juuri sopivasti ulkona.

– Pistä ne tuonne ulkovarastoon. Sieltä sitten saamme ne, opasti Il-
mari. 

Kyselin, että onko Kesselin hommaama agrikaatti toiminut? 
– Eilen illalla tunnin ruoto, mutta sitten lopetti. 
Vei bensaa enemmän kuin neljä litraa tunnissa. Autokin vie vähem-

män. Kynttilä mustu. Pitää viedä korjattavaksi kaupunkiin.  
– No, voi ei!! Nyt ei onnistu. Auto on täynnä tavaraa. Ehkä loppuvii-

kosta voisin tulla? 
– Ei ole kiirettä, rauhoitteli Ilmari. Jälkeenpäin ihmettelin, että miksi 

uusi argikaatti ei toiminut? Oliko sittenkin tapahtunut jokin inhimillinen 
virhe polttoaineen ja öljyjen kanssa? Harmitti. Heillä, kun ei ole sähköjä 
ja agrikaatti tosi tarpeellinen. (Nyt argikaatti on kunnossa!)

Santeri-ystävälle vein ruokapaketin. Eräs ystävämme muistaa häntä 
rukouksin ja terveisin. Nytkin kerroin terveiset liikuntarajoitteiselle San-
terille. Santeri ilahtui. En päässyt ihan heti tolalle, mitä talon tytär tar-
koitti ”onko Veera jo kotona”? Olin siinä luulossa, että Veera oli jo hau-
dattu. Hetken päästä ymmärsin, että Veera oli tänään tarkoitus tuoda 
Kostamuksen sairaalasta kotiin…. 

Nikolai ja muut sukulaiset olivat ruumiin äärellä hiljaa. Astuin varo-
vasti pirttiin. Kävin istumaan Veeran viereen. Niin hymyilevät kasvot. En 
ole ennen nähnyt, että kuollut niin hymyilee tyytyväisenä. Veeran tytär 
istui viereen. Jonkun ajan kuluttua kysyi: Tuleeko teille huomenna pappi? 

– Ei. 
– Jos haluatte, niin voin siunata Veeran haudan lepoon. 
– Minä kysyn siskoilta, mitä he ajattelevat. 

Jäsenmaksu: 10 €/hlö/vuosi, perhe 20 €/v, yritykset 50 €/v. 
Muistutamme jäseniämme maksamaan tämän vuoden jäsenmaksun. 

Emme lähetä pankkisiirtolappua, joten olkaa itse aktiivisia. 
Tili FI33 5360 0420 0467 01. 

Tiliotteeseen: nimi, osoite, puh ja sähköpostiosoite.

Kohta Nikolai, Veeran mies kysyi, - Oletko ortodoksi? 
– En. Mutta olen siunannut täällä haudan lepoon Vatasen Nikolain ja 

hänen poikansa. Armeijan passissa lukee sot.pap. ja olen yhdeltä koulu-
tukseltani srk:n työntekijä. 

Nikolai ja Veera ovat minulle tuttuja. Veeran tapasin ensi kertaa jo 
vuonna 2002, kun olin harjoittelijana Vuokkiniemen koulussa. Veera opet-
ti silloin matematiikkaa. Nikolain kanssa ollaan tehty venekaupat. Tytär 
miehineen ovat tuttuja. 

– Tiedätkö Luusa, kuka tarvitsisi turvaistuinta autoon. Kenellä oli-
si pieni vauva? 

– Aasa odottaa. Hän varmasti tarvitsee. 
- Ihan totta? En tiennyt. Olenkin menossa hänen luokseen. Vien ystä-

väpaketit hänen lapsilleen. 
Seuraavana aamuna tulin takaisin Vuokkiniemelle käytyäni 300 km 

lenkin Jyskyjärvellä. Vein lastenvaunut Tanjalle. 
– Veera sinusta tykkäsi, joten voit siunata hänet haudan lepoon, sanoi 

Luusa minulle ennen lähtöä kalmismaalle. 
– Nyt alkaa Veeran viimeinen matka, sanoi Nikolai minulle. Avonainen 

arkku kannettiin pirtistä ulkona odottavaan pakettiautoon. Pitkä saat-
tojoukko asteli hiljaa etenevän auton perässä kohti viimeistä leposijaa.

Ape Nieminen

Yleensä kolmantena päivänä ennen kello 12 vainaja hau-
dataan kalmismaan multiin. Kyläläiset ottavat yhdessä 
osaa suruun käymällä vainajana kotona ja osallistumal-
la hautajaisiin.

Ilmari ja Vieno asuvat sähköistyksen ulkopuolella, joten 
agrikaatti on heille välttämätön apu. 

Havut kertovat ja näyttävät tietä surutaloon. Veera oli or-
todoksi ja sai kristillisen hautaan siunaamisen. Yleensä 
pappia ei hautajaisissa ole.

Viime vuoden toukokuulta 
asti hakukiellossa olleet nuo-
ren metsän hoitotöiden tuet 
aukeavat jälleen hakuun, sil-
lä kemeralain muutos hy-
väksyttiin eduskunnassa vii-
kolla 14. Lakimuutos tulee 
voimaan torstaina 20.4. Maa- 
ja metsätalousministeriön ta-
voitteena on, että tuona sa-
mana päivänä saadaan heti 
myös tukihaku Suomen met-
säkeskuksessa auki. 

-Varmaksi sitä ei voi vie-
lä sanoa, mutta 99,5 prosen-
tin todennäköisyydellä haku 
aukeaa silloin, sanoo metsä-
neuvos Marja Hilska-Aalto-
nen maa- ja metsätalousmi-
nisteriöstä. 

Muiden työlajien haku on 
ollut auki normaalisti. 

Lakimuutoksen myötä 
varhaishoidon ja nuoren met-
sän hoidon hankkeisiin tulee 
12 kuukauden määräaika. 

Metsätalouden kemera-lain muutos 
voimaan pääsiäisen jälkeen

Kemera- lain muutoksen ta-
voitteena on, että rahoitetta-
vat nuoren metsän hoitotyöt 
toteutettaisiin aikaisempaa 
nopeammalla aikataululla, 
eikä tukien maksatuksessa 
olisi tavanomaista pidempää 
viivettä. Tällöin vuosittain 
eri toimenpiteiden maksami-
seen varattavat määrärahat 
pystyttäisiin arvioimaan ny-
kyistä paremmin. Taimikon 
varhaishoidosta ja nuoren 
metsänhoidosta voidaan teh-
dä rahoituspäätöstä kohden 
vain yksi toteutusilmoitus. 
Jos tukea on haettu taimikon 
varhaishoitoon, ei toteutus-
ilmoituksen yhteydessä voi-
da hakea tukea korotettuna 
nuoren metsän hoidon tuke-
na. Kuluvana vuonna 2017 
on mahdollisuus myöntää 
valtion tukea 54,6 miljoonan 
euron edestä nuoren met-
sän hoito- ja taimikon var-

haishoitotöihin. Valtioneu-
voston asetuksen muutos on 
tarkoitus tulla voimaan sa-
manaikaisesti lain muutok-
sen kanssa.

Metsänhoitoyhdistys 
varautuu ruuhkaan
Viime vuoden rahoitusse-
kaannusten vuoksi, on var-
maa ainakin metsänomistaji-
en halu hoitaa oman nuoren 
metsän hoito työnsä rahoi-
tukseen heti aikaportin avau-
duttua. 

Metsänomistajilla on syy-
tä ottaa pikaisesti yhteyttä 
omaan metsäneuvojaan, jot-
ta hakuajan avautumisen jäl-
keen mahdollisimman moni 
hanke olisi heti hyväksymis-
jonossa. 

Asian voi valmistella 
mhy:n sähköisessä järjestel-
missä etukäteen siten, että 

haun voi tehdä valmiiksi vii-
meistä enter-näppäimen pai-
namista vaille. Ihmehän se 
olisi, jos rahoitusta riittäi-
si tarpeeksi koko vuodeksi, 
vaikka viime vuoden käyt-
tämättömiä varoja siirrettiin 
tälle vuodelle.

Antti Härkönen

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

Henkilökohtaisista syistä johtuen, joudumme luopumaan yritys-
toiminnan pyörittämisestä. Emme kuitenkaan haluaisi lopettaa 
toimivaa yritystä, joten etsimme nyt jatkajaa AarreArkulle/Aarre-
Kaupalle. Uudella yrittäjällä on mahdollisuus hakea starttirahaa, 
jotta yritystoiminnan jatkaminen olisi helpompaa. 

Oletko luova, käsillä tekevä, yrittäjä- ja asiakaspalvelu-
henkinen, kekseliäs, iloinen ja etsit monimuotoista kehit-
tävää ja kehitettävää työtä? Tässä on nyt elämäsi tilaisuus 
kehittää itsellesi ja ystävällesi/puolisolle omannäköinen työpaik-
ka. Puitteet ovat valmiina. Annamme sinulle kaiken tietotaidon, 
tukkurien yhteystiedot ym. joten pääset toiminnassa heti alkuun. 
Olemme myös myöhemmin käytettävissä, jos apuamme tarvitset. 

Liiketoiminta myydään kokonaisuudessaan, varasto, kalusto, net-
tikauppa, auto, ym. vain tietokoneet ja henkilökohtaiset tavarat 
otamme lähtiessämme mukaan. Jatkamme yrityksen pyörittämis-
tä normaalisti omistajanvaihdokseen saakka. Varastotilanne on 
koko ajan hyvä ja kasvava sillä tuotteita tilataan niin kuin aina 
ennenkin. Liikepaikka sijaitsee parhaalla mahdollisella paikalla 
Pudasjärven keskustassa S-marketin yhteydessä. Paikka on help-
po löytää ja myös turistit löytävät sen helposti. Toimimme tällä 
hetkellä myös matkahuollon asiamiehenä, joten mahdollisuus 
matkahuollon toiminnan jatkamiseen on myös (matkahuollon ja 
seuraajan välinen asia). Matkahuolto tuo osaltaan liikkeeseen 
asiakkaita ja varmaa lisätuloa. Hinta 69 000€/tarjous 

Yhteydenotot ja lisätietopyynnöt sähköpostitse 
aarrekauppa.net@gmail.com, jonka jälkeen voidaan sopia ta-
paamisesta. Otathan yhteyttä vain, jos olet tosissasi kiinnostunut. 

AarreArkku
etsii jatkajaa...

Pudasjärven seurakun-
nan järjestämää perinteis-
tä Naistenpäivää vietetään 
sunnuntaina 23.4. seura-
kuntakodilla. Teemana on 
”Avoimista ovista rakkau-
den suojaan”. 

Päivät alkavat jumalan-
palveluksella seurakun-
takeskuksessa, jossa saar-
naa päivien yksi puhujista 
pastori Sanna Kerola Ro-
vaniemeltä. Päiväjuhlas-
sa rovaniemeläiset Ulla ja 
Mauri Miettunen esittä-
vän päivien teemaan sopi-
vaa runoja ja musiikkia si-
sältävää ohjelmaosuuden, 
jossa tulee esille heidän 
elämän kokemukset, ys-
tävyys ja rakkaus. Lisäk-
si he käsittelevät naisena 
ja äitinä olemista, aviopa-
rina elämistä ja kristittynä 
vaeltamista.

Iltapäivällä pasto-
ri Sanna Kerola pitää raa-
mattutunnin aiheesta ”Ju-
mala, joka minut näkee”. 
Musiikkia esittävät Vox 
Margarita kuoro kanttori 

Naisten päivä 
seurakunnassa

Tuomo Rahko johdolla ja 
vierailevana tulee Armonia 
kuoro Kuhmosta. Kuoroa 
johtaa pudasjärveläisille 
tuttu virkavapaalla Pudas-
järveltä oleva kanttori Kei-
jo Piirainen. 

Armonia –kuoro on 
kuhmolainen työikäisten 
kuoro, joka Pudasjärvellä 
esittää muun muassa Pek-
ka Simojoen sävellyksiä.  
Kuoron levy Askeleissasi 
kulkea saan ilmestyi vuon-
na 2015. 

Naisten päiville toivo-
taan etukäteisilmoittautu-
mista keskiviikkoon 19.4. 
mennessä. 

Vox Margarita kuoro.

Armonia –kuoro on kuh-
molainen työikäisten kuoro
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KOSKITRAKTORIN 

KEVÄÄN 
KONEPÄIVÄT 
to 20.4.2017 klo 9-16

PUNAISIIN MT03 AISOIHIN KONEPÄIVÄTARJOUKSENA 
HYDRAULINEN KAUHAN LUKITUS KAUPAN PÄÄLLE.

Pyydä tarjous asennuksesta omaan traktoriisi.

konaispaketti sisältää aisat, sovitteet, hydraulilohkon ja ohjausvivun. 
Vakiona sähköinen 3. Toiminto. Hinnat alkaen 4900 euroa sis. alv.

● Suoritamme traktoreiden tehon 
mittauksia veloituksetta kello 10-15 
välisenä aikana. Päivän suurin ja 
pienin lukema palkitaan.

● Makkaratarjoilu
● Arvonta kävijöiden kesken
● Poistomyynti tarjouksia
● Tutustu verhoomon toimintaan

● Koeajossa uudet Valtra, New Holland ja Case IH mallit.
● Esittelyssä edulliset Tytan etukuormaimet 
 joka miehelle ja naiselle edulliseen hintaan.

Tervetuloa!

VARASTOSTA LÖYTYY NYT KESÄN 
RIENTOIHIN MUSTAA JA PUNAISTA AISASTOA.

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

Kauttamme LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla.

Kauttamme vuosien kokemuksella 
Ruukki-kattopaketit,

tehty suomalaisiin olosuhteisiin.
Meiltä myös kattoturvatuotteet, 

sadevesijärjestelmät ja  
rakennuspeltityöt 
(piipun pellit ym. 

muut erikoispeltityöt)

Kysy myös asennuspalveluita tai 
tarvittaessa pelkästään peltien  mittauspalvelua!

LÄMMIN KIITOS 
LUOTTAMUKSESTA!

TYÖ JATKUU.

Tuula
Kuukasjärvi

Sydämellinen 
kiitos 

luottamuksesta, 
työ jatkuu! 

Onerva
Ronkainen
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Ottakaa reilusti yhteyttä.

KIITOS
LUOTTA-

MUKSESTA!

Vesa
Riekki
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Kiitokset 
Teille äänestäjät, 

pidetään 
yhteyttä!

Jorma
Kouva
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LÄMMIN KIITOS 
KAIKILLE 

ÄÄNESTÄJILLENI!

Paula
Soronen

MAKSAJA: MIRKA PÄÄKKÖ

Lämmin 
kiitos kaikille 
äänestäjilleni!
Valtuutuksellanne tartun 
rohkeasti ja avoimin mielin 
tulevaan valtuustotyöhön.   

Mirka 
Pääkkö

Lämmin 
kiitos 

äänestäjilleni 
luottamuksesta. 

Raimo 
Tervonen 
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kiittÄÄ

Kiitän
luottamuksesta!

Anni-Inkeri
Törmänen
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Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö

Keskusta lisäsi kannatustaan Pudasjärvellä 
kuntavaaleissa 2017 ja saimme 18 valtuutettua.

Kannatus Pudasjärvellä oli huomattavasti suurempi 
kuin keskimäärin Pohjois-Pohjanmaalla.

Jatkamme työtä yhteisten asioiden hoitamisessa 
Pudasjärven parhaaksi.

Kiitämme kaikkia äänestäjiä 
ja vaalityöhön osallistuneita! 
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Kiitoksia 
luottamuksesta, 
jatketaan työtä 

Pudasjärven 
hyväksi!

Paavo
Kortetjärvi
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Kiitos 
luottamuksesta! 
Urpo Puolakanaho 
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LÄMMIN KIITOS 
JATKOPESTISTÄ! 

Paavo Tihinen

Työ Pudasjärven 
parhaaksi jatkuu.

SUURET KIITOKSET
LUOTTAMUKSESTA.
Tästä on hyvä jatkaa!

Eija
Ikonen


